
قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

(ذوي شهداء الحشد الشعبي)

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد693.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيايمان طالب عبد الرضا ساجت1221742204018

كلية الطب/جامعة بغداد683.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حسين عالني سلمان2131742118033

كلية الطب/جامعة بغداد665.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيفاطمه رياض عبد مزعل3221742161082

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمتعب حسين جابر وناس4291751025095

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد519.0ثانوية صدى الطف للبنينميسانتطبيقيذو الفقار رزاق محنون نازل5281751042015

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر مهدي عجيل مبارك6141751201274

كلية العلوم/جامعة بغداد587.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى عجيل عوده كسار7151742058065

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0ثانوية البتول للبناتصالح الديناحيائيهدى علي اصغر احمد محمد علي8181742175025

كلية العلوم/جامعة بغداد552.0اعدادية الروافد للبنينصالح الديناحيائيحسين مؤيد عبد الكاظم محمود9181741085013

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقييحيى جبار حمود زبن10151751013052

كلية العلوم/جامعة بغداد467.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيمحمود عماد عطيه مخلف11271751021056

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمريم عبد هللا ناصر حسين12151752042024

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيفاضل عباس عبد الجبار مهدي13181751085024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر عبد الرحمن خلف سلمان14141742069031

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمالك علي كاظم عبد الرضا15121742118084

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين يوسف عبد النبي عبد الساده16111722089012

كلية التمريض/جامعة بغداد598.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيسعد حنوف واجد حسين17291741003105

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد463.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمجتبى حسن شاكر مرتضى18251751150097

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب نشأت صاحب فرحان19121722105083

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهند عادل عباس رجب20121742089075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد516.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتغريد حسين حميد حسون21141742145013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد حسين حميد حسون22141742145068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيهند جاسم محمد خلف23141722116039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيحيدر حسن جاسم حسن24211721077050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه اموري راضي عباس25141612138017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبينبا سعد هاشم مدب26101722096075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيمروه رعد عبد الصاحب عليخ27121722099052

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد415.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيزهراء رائد توفيق احمد28161722265013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيموسى جساس موسى عبود29121721009140

كلية الطب/الجامعة المستنصرية653.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيسندس قاسم عبد صالح30261742083062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر علي جبال موسى31141721003018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية المسار المختلطةذي قاراحيائيحازم كريم عواد زايد32221741255003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمة مطير عجيل حسين33141752121028
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيسارة كاظم حسن مذخور34151752049038

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيمصطفى ماجد يونس كاظم35211721008055

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عبد الحسن جياد عطيه36111722104026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0الخارجياتالكرخ االولىادبيفاطمه دحاي عاتي عبد الساده37101722401046

كلية الطب/جامعة البصرة672.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيسارة فاضل حمود شباكي38161742228054

كلية الطب/جامعة البصرة661.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات علي فالح ماضي39161742145017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة641.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيضياء محسن عوده خضير40161741060059

كلية الصيدلة/جامعة البصرة640.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف عماد صباح مرعي41161741084101

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة مهدي صالح مشخول42161752146007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيعباس كامل جبار زاير43221751006036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة590.0الخارجياتالبصرةتطبيقيفاطمه حمزه عباس هادي44161752401023

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الرضا عبد الواحد خزعل45161752171016

كلية القانون/جامعة البصرة510.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيعلي حسن علي حسن46161721041018

كلية التمريض/جامعة البصرة572.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيحنين عبود دايخ ممن47241742130016

كلية التمريض/جامعة البصرة571.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيرغد امين عبد الحسين كاظم48161742243021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيفاطمة كاظم عيدان رحمة49161612170058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0ثانوية الشمس األهلية للبنينذي قاراحيائيكرار هادي يسر جابر50221741074032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةتطبيقيضحى رزاق حمد جاسم51161752268037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة473.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيزهراء رسن رداد حمد52161742208013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيدعاء عبد االمير حسين مجمان53161752245021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيزهراء ماجد كاظم فالح54161722221012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيهدى ميثم عبد الصمد خلف55161722220067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيعلي كريم حميد عباس56161751300057

كلية علوم البحار/جامعة البصرة434.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيأسراء رضا ناصر حسين57261742250002

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل405.0ثانوية االمين للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا محمد مجيد محمد58181741014021

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية540.0ثانوية الحاتمية المختلطةصالح الدينتطبيقيهيثم عباس عبد سبتي59181751301019

كلية الطب/جامعة الكوفة673.7ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد علي طعمه راهي فرج60251741035037

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة659.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم صفاء نعمه خضير61251742096159

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة639.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيفالح منعم عرنوص كاظم62261741009077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة545.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيرضا جواد كاظم حمزه63251751044036

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيحسين كاظم مانع محيسن64221611013063

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة524.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبيعبد هللا موسى عبد االمير عبد65251721122083

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0الخارجياتالنجفادبيرنا محمد جمعه رضا66251722401026
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كلية التربية/جامعة الكوفة547.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتالنجفادبيزينب محمد حسين هاشم67251722171015

كلية التربية/جامعة الكوفة523.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتالنجفادبيسجى صاحب جاسم طراد68251722171016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيوفاء جواد كاظم عيسى69251742059491

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبياثار فالح كريم حمد70251722080004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة392.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمخلص عواد عطشان سطام71291721017245

كلية طب االسنان/جامعة تكريت638.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمرتضى كشاش عبدالكاظم علوان72231741055030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0ثانوية الزوراء للبناتصالح الديناحيائيامال عادل مطر حسن73181742162008

كلية الحقوق/جامعة تكريت522.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيزينب حسن عريان خليل74181722181015

كلية الحقوق/جامعة تكريت520.0اعدادية طوز للبنينصالح الدينادبيمحمد اكبر حسن كاظم75181721037024

كلية الحقوق/جامعة تكريت408.0ثانوية الناعمة للبنينصالح الدينادبيعبد هللا عايد دليمي مرعيد76181721133017

كلية الحقوق/جامعة تكريت430.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقيعدي صدام ناصر حسين77181751118038

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت390.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الدينادبييوسف حيدر كرار مزحم78181721127063

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت428.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيبنين خورشيد رشيد غني79181722181010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيحنين تاج الدين فخر الدين عباس80181722181012

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيرسل ناصر حسين موسى81241742094040

كلية العلوم/جامعة القادسية525.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسين علي سلمان82241742130035

كلية العلوم/جامعة القادسية522.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائياحمد عباس مدلول هاشم83241741039005

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قاراحيائياسالم ياسر عمير سحيب84221742171006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية406.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلاحيائيعذراء سالم عبيد غشان85231612193009

كلية التربية/جامعة القادسية442.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيحاتم كريم عبد الخضر سلطان86291611025048

كلية التربية/جامعة القادسية431.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائينور سعيد علوان عبد هللا87241612119251

كلية التربية/جامعة القادسية512.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيزهراء كاظم مكي جاسم88241722119023

كلية التربية/جامعة القادسية512.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي كامل حسن89241742123060

كلية التربية/جامعة القادسية443.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيعلي مسلم ناصر سالم90291741008026

كلية التربية/جامعة القادسية443.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيبراء جواد كاظم علوان91241742106019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية418.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبيحميد صكر كطفان شناوه92241721063015

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية497.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد الرحمن هاشم حميد جواد93231751256010

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا هادي نعمه عفتان94141721029051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيفاروق جعفر حسن مطر95261751011053

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل505.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيأسراء عماد نعمه رحيم96271752087001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيفاطمة عدنان خضير عباس97231742187017

كلية القانون/جامعة بابل506.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبياكبر حيدر جاسم عبد علي98231721029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل416.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيأمين  عبد االمير كاظم راضي99231721183012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزهراء حسن رزاق غازي100241622103015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل484.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيعلي عقيل جابر سلمان101231721015020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل478.0ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيحسين جار هللا عباس حسون102231721169015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل473.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيحسين رزاق جبر عبد103231721009025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل442.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الدينادبيفرحان سعد ياسين مصطاف104181721127041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل441.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيمصطفى عباس كاظم حسين105231721183081

كلية اآلداب/جامعة بابل399.0ثانوية دجلة للبناتبابلادبيديانا صالح مهدي محمد106231722107025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين580.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيهيداء حسين حسن سعيد107261742097085

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين559.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور فليح عبد عباس108141742080039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين487.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد سامي سعيد عبد هللا109131741252006

كلية الطب/جامعة ديالى646.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعلي ياس علو مراد110211741030034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىتطبيقيزينب عباس قحطان ياسين111211752292008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى459.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمرتضى احمد عبد الوهاب مهدي112211751002075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى475.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيفاطمه حسن عباس عبد الحميد113211722150011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبينور محمد حسين خميس114211722150016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.0ثانوية زهرة النجاح االهلية المسائية للبنينذي قارادبيحسين جميل فرحان صباح115221721316004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى420.0ثانوية الواحة المختلطةديالىادبيايالف حاتم علوان خضير116211722215001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى395.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيحيدر محسن جاسم محمد117211721234007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء680.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيحسين مجبل وحيد جاسم118271751005048

كلية العلوم/جامعة كربالء554.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيهدى سمير سرحان صيهود119271742055220

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء549.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةتطبيقيحسن عليوي حسين حمزة120241751038011

كلية القانون/جامعة كربالء442.0الخارجياتكربالءادبيمريم هادي صالح عبد المهدي121271722401054

كلية القانون/جامعة كربالء426.0ثانوية المجد للبنينكربالءادبيعبد هللا فليح حسن طاهر122271721012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الدينادبيمختار عبد الهادي علوان عبد الهادي123181721352098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد عبيد محسن عطشان124271721003079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقياركان صاحب حويس مناحي125221751310016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء509.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزهراء محسن حميد يوسف126271752064065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيمريم حسين خليفه حسين127211722093035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيثامر علي عبد عاجل128241721012006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء422.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيقاسم عبد الزهرة جاسم عبود129251721123024

كلية الطب/جامعة ذي قار651.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد الشهيد هندي بطاي130221741002069

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار647.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيتبارك جعفر علي ياسين131221752154007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار599.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيدعاء خضر ريسان عباس132221752199018
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار470.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائيحسن باهض مويح رخيص133221741070003

كلية القانون/جامعة ذي قار509.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارادبيدعاء حاتم صكبان داغر134221722105016

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار395.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيصباح رحيم كاظم خضر135291741008020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار422.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىتطبيقيمريم عزيز شعيل نفاح136291752070021

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيغفران محمد حسين عباس137221752106032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيفاطمه ايوب شكور زين العابدين138201722148048

كلية التمريض/جامعة كركوك612.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزهراء زين العابدين كوثر ساقي139201742118062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك467.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحيدر هالل مهدي محمد140271741011021

كلية العلوم/جامعة واسط478.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيفالح حسن جاسم هاشم141281751151282

قسم االنتاج النباتي والحيواني/كلية الزراعة/جامعة واسط407.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيتكتم حسين ياسر عبيد142261742099010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيمرتضى نصيف جاسم محمد143261721008055

كلية التربية/جامعة واسط438.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيزهراء جليل محمد سمر144261722101008

كلية التربية/جامعة واسط417.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيعبد الخالق طالب عبد زيد جلهام145241721208031

كلية التربية/جامعة واسط415.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيبهزار حبيب كاظم علي146261722075003

كلية التربية/جامعة واسط406.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارادبييوسف مهدي صالح حسين147221721304021

كلية التربية/جامعة واسط494.0ثانوية الفاطمية للبناتواسطاحيائيدعاء قاسم عباس نهير148261742081016

كلية اآلداب/جامعة واسط385.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيايات عوده جبار سعد149261722100005

كلية الطب/جامعة ميسان664.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيايه احمد جعو سدخان150281742065006

كلية القانون/جامعة ميسان416.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبياحمد سلمان محيسن كاظم151281621019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان418.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارادبيماجد يوسف عكال مطرود152221721300081

كلية التربية/جامعة ميسان479.0ثانوية العدل للبناتميساناحيائيزهراء جبار شذر خلف153281742082005

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان505.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعبد هللا كرم حسن راشد154281721004062

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان456.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمنتظر لطيف اسمر معجل155281741151195

كلية الطب/جامعة المثنى692.0ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيبنين هربد كاظم عبود156291742076006

كلية طب االسنان/جامعة المثنى649.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيدعاء عبود شاهر حسين157291742053027

كلية العلوم/جامعة المثنى518.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيدعاء علي ناشد رومي158291752052030

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى479.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيايالف نجم منديل حرجان159291742071013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى475.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينالمثنىتطبيقيصباح صويح فرج سلطان160291751153049

كلية القانون/جامعة المثنى469.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبياحمد كاظم نعيمة جرمخ161291721109008

كلية القانون/جامعة المثنى462.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسن علي جوان خادم162291721009023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى432.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيمريم صبيح عبد حسين163291612071074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى397.0ثانوية العدالة المختلطةالمثنىادبيعلي مالك دايخ لفته164291721104044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيافراح ظاهر عطية عالك165291742071005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيرغد نبيل عبد الحسين عباس166291722075018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى436.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيساره علي فتين عوض167291722063016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى431.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيفرات كاظم عناد فيصل168291722075036

كلية اآلداب/جامعة المثنى395.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحيدر عامر رمضان شمخي169221621047046

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى472.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيكرار جواد سهر بجاي170291741100098

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى459.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفرات فالح جبار مزهر171291742057200

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء555.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عائد عبد المنعم هادي172251751049005

كلية التربية/جامعة سامراء424.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيعسكر اسماعيل ساقي كاظم173201721018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر444.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيمنتظر عادل ابراهيم عودة174221721033065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر398.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيحوراء عقيل مجيد حسن175221722152014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر387.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيرؤى عبد الرحمن هاشم زغير176221722166014

كلية التربية االساسية/جامعة سومر413.0ثانوية المؤمنات للبناتذي قارادبيندى حامد عبد السيد زوري177221622138019

قسم إدارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء512.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد صادق سعد يونس عفلوك178281751006088

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء555.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيام البنين خالد عادي علي179261742120008

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء512.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيأسراء جاسب محسن عطيه180271742058002

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية651.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين غالب طراد علوان181251742059082

كلية التربية/جامعة الحمدانية430.0الخارجيونكربالءتطبيقيصادق زكي جعفر حسن182271751400010

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور كريم فالح كاظم183111742110089

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينورة عباس محمد طاهر يونس184251742096184

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائياوس جبار هاني راضي185241742138004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف عدنان صغير شالل186141721013143

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيدانيه علي عزيز حميد187131722072011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائييونس عواد عطشان سطام188291741013061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمرتضى خالد حميد جاسم189271741001158

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيايه طارق قاسم محمد190211742141012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيمحمد حنوف واجد حسين191291611016078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعالء حمزة عبد جواد192291741002085

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيعلي عباس جمعة عبد الحسين193241741005080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىتطبيقينبأ صباح حسن مهدي194131752086031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيعباس جابر جاسم عكلة195221621055059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسارة عقيل يعقوب يوسف196161752196008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيزهراء ستار فليح حسن197161752258014
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