
قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد702.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمنه هللا صالح ياسر خسارة1141742094123

كلية الطب/جامعة بغداد697.3ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد صادق علي عبدالجبار جواد2231741047067

كلية الطب/جامعة بغداد695.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر مناف عبد الكريم جعفر3121741001026

كلية الطب/جامعة بغداد693.4ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيزينب نجم الدين محسن عباس4201742116007

كلية الطب/جامعة بغداد690.8ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحسين علي حسين عبود5231741047022

كلية الطب/جامعة بغداد689.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيرقيه رضا غازي عوده6211742160017

كلية الطب/جامعة بغداد687.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبراء عالوي كاظم حسن7231742109026

كلية الطب/جامعة بغداد687.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيهبه هللا علي مهدي حسين8231742114091

كلية الطب/جامعة بغداد686.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيتبارك احمد راشد محمد9221742112008

كلية الطب/جامعة بغداد683.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيالزهراء فاطمه رعد كامل حسين10121742109006

كلية الطب/جامعة بغداد682.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب علي عبد الحسين محسن11131742121051

كلية الطب/جامعة بغداد680.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيكرار انور يحيى عبد علي12271741005234

كلية الطب/جامعة بغداد679.9زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيزيد قيس عبد الحسين عباس13141741010033

كلية الطب/جامعة بغداد679.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الهادي سعد هادي حساني14121741030084

كلية الطب/جامعة بغداد678.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيشموس أنيس سعدي مجيد15221742203057

كلية طب الكندي/جامعة بغداد673.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيايالف جاسم محمد كاظم16211742156007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد668.0ثانوية رفح للبناتالبصرةاحيائيمريم مشتاق موسى كاظم17161742219026

كلية طب الكندي/جامعة بغداد664.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيعلي اياد حميد عباس18181741141048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد663.0ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء نعيم جبار محي19131742284013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد661.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى رائد طاهر صحن20151742046065

كلية طب الكندي/جامعة بغداد660.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيسلطان احمد خضير عباس21211741065017

كلية طب األسنان/جامعة بغداد672.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء كاظم محمود مجيد22211742139049

كلية طب األسنان/جامعة بغداد662.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيهادي خضير عباس بدر23151741005144

كلية طب األسنان/جامعة بغداد655.0اعدادية بدرة للبنينواسطاحيائيحسين ازاد موسى محمد24261741021003

كلية طب األسنان/جامعة بغداد655.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائييوسف مهدي مجيد حسين25151741009070

كلية طب األسنان/جامعة بغداد653.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد جودة فليح دبيس26221741077065

كلية طب األسنان/جامعة بغداد652.6اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين مهند عبد الحسين عبد علي27101741026061

كلية طب األسنان/جامعة بغداد650.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمصطفى عباس عبد كحط28271741014148

كلية طب األسنان/جامعة بغداد647.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيهبه عادل فراك حسين29271742077087

كلية طب األسنان/جامعة بغداد647.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمحمد تقي عباس عبد علي كاطع30221741091086

كلية الصيدلة/جامعة بغداد648.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيالزهراء البتول ظافر اسماعيل ابراهيم31121742107015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيباقر حسن شناوي عبد الصاحب32291751003035

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيجعفر محمد عباس محمد33231751006013
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيرضا عزيز جاسب عزيز34161751084084

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيكمال الدين محمد باقر عبد هللا35271751005107

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمئاب عبد المجيد كتيب جابر36141752125018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0اعدادية االمير للبناتالنجفتطبيقيمسره حسن مرتضى محمد علي37251752083080

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيانفال جاسم دروال راضي38231752089003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمرتضى نصر الدين حسين صفر39151751011086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيايهاب محمد نعيمة محمد صالح40221751058003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي حسين علوان شوقي41131751009031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةتطبيقييسر محمد حسين عبد الباري محمد حسين42141752085015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيحمزة علي حمزة مهدي43231751006021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمالك مجيد احمد رحيم44111752108038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيايه امين حسن عبدهللا45101752091006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد زكي عبد االمير حسن46141751021044

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب ابو ذر محمد علي حسين47121752107026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةاحيائيسيف الدين عمران كامل موزان48161741078005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد539.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجعفر محمد صادق مهدي احمد49121741030028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد535.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمهدي صالح عودة سلمان50181741006066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيياسمين جمعه حسين نغيمش51221742190117

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيعال علوان عمران حسن52231742117080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرضا حسين علي عبد الرضا53111741002013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغسق حيدر عبد الكاظم سعدون54121742087030

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور زكي حياوي حليو55111752071045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن عالء حسن عبيد56251751031053

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيعلي فتاح صالح مهدي57241751014052

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم حيدر صالح عبد الحسن58111752064031

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةتطبيقياحمد يحيى عبد كاطع59241751011002

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى نبيل جواد محسن60151742050118

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيايناس هادي والي عبد61291742057039

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد619.9ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيامير سالم حمود هادي62141741046005

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيارشد حيدر اسماعيل سلمان63271751001018

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف سالم نعمة عطية64131741031033

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد621.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزكيه احمد عبد العزيز اصغر65121742110043

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمنصور فالح شذر هوير66161751034128

45 من 2صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيروال زيد سالم كريم67231742113019

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيندى حيدر محسن محمد علي68121752107057

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىتطبيقيانس ياسين عباس فرج69211751059007

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمه زهراء أحمد علي محمد70251742100005

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيات عدنان عبود كاظم71141742070001

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيبسمه مشحن حردان مظلوم72211742145015

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائييسر محمد باسل محمود73131742100081

كلية العلوم/جامعة بغداد590.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفنن عادل منعم كيطان74141742093052

كلية العلوم/جامعة بغداد573.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر مهدي صالح سريح75151741009066

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى حيدر كاظم صادق76111742100006

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا حميد عطية ثامر77221751037053

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيحيدر مرتضى عبد الحسين حسين78181751006014

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي لؤي حامد سليمان79101751019057

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحوراء بهاء كاظم هيجل80111752109018

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا محسن جار هللا عطيه81221751310091

كلية العلوم/جامعة بغداد461.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهبة ثائر حسن عيدان82111752064039

كلية العلوم/جامعة بغداد460.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد المجيد ابراهيم مجيد سلمان83121751025046

كلية العلوم/جامعة بغداد457.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد حسين هاشم زايد84131751012046

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيمنتظر حسن احمد حسن85101751006071

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد مهدي عواد دويج86111751013058

كلية العلوم/جامعة بغداد445.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقيريهان مهدي قدوري جواد87211752160011

كلية العلوم/جامعة بغداد443.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيشهد محمد كامل حسون88121752117016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد512.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيفاطمة عادل مطشر حسن89181742176100

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد507.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره محمد حسين علوان90141742070046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد521.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيميالد احمد حبيب خبط91101742223061

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيرسل سعدون عبد الستار عبد92281752078009

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عباس محمد بجاي93151742048059

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائيمنه هللا محمد غائب هادي94261742111056

كلية القانون/جامعة بغداد562.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيآمنه اكرم حسين محمد95111722127001

كلية القانون/جامعة بغداد560.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء جاسم كريم حمود96141722069018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد481.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيرضا ميثم عبد الرضا عبد الحسن97151721010040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد480.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب صباح انور حسن98151722054051

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد472.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر فراس عبد الرضا يوسف99121722123016
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد472.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيدانية عبد الكريم عجمي عبود100231722114016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد466.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد وهيب عطيه جميل101141721173008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد463.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيرفاه اياد جبار جاسم102141722135024

كلية التمريض/جامعة بغداد614.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسن منذر نعمان حسون103231741017031

كلية التمريض/جامعة بغداد612.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حيدر فاضل محمد104141741027027

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد519.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل صالح جاسم مطشر105141741021085

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد408.0اعدادية ابي عبيده للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل محمد مرزه حمزه106141741030036

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد419.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقيفاطمه حبيب مجيد عبد107211752160028

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد406.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيبتول عدنان احمد شنور108231742095011

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد424.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيلجين محمد حسن بدر109151742044092

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد405.0الخارجياتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء نبيل حميد جابر110121742401004

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد446.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عمار محمد سعيد حميد111121742095036

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيسجى رزاق جبار ابراهيم112251722096021

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيغسق ليث كريم خضير113111722094058

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبينوفل زاهر حليحل سلمان114261721015094

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيكرار ناصر علي طاهر115241741001196

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديناحيائيسجاد علي حسن هادي116181741346021

كلية اللغات/جامعة بغداد536.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيفاطمه خليل حيدر حمد117271752079040

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيالرا اسماعيل خليل ابراهيم118151752054042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبيامنة عامر علي عبد119181722205002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينادبياحمد هيثم فاضل علي120181721085006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيرضا حسين علي كريم121151721003035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عبد الكريم عليوي كاظم122141721037205

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيرانيا احمد والي عبد هللا123111722136038

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن عدنان كامل سلومي124141721004011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة اكرم حميد راضي125131722115008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الدينادبيمصطفى مهدي صبري عبد126181721127052

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيهدى صالح حميد جبر127131722118168

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد جمال الدين محمد شفيق عبد اللطيف128101741019094

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيقسمه خضر عباس عبد الهادي129131742076029

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.9ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيعلي سالم خيون حسون130151741012028

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية الغدير األهلية للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد سالم خيون حسون131151741019001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائينورالدين عبيد صالح ذياب132101741017075
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد زكي صبحي رضا133131741010068

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء احمد كريم محمد134131742075015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمؤمل رائد نايف حاتم135181741141062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيياسمين نعمه جابر محمد136141752078043

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد اياد عبودي محمد137141751043019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن علي عبد الكاظم سلمان138141751027010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب عبد الرضا عبد الكاظم مهدي139111752106015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد437.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور الهدى جبار عبد الزهره عباس140151752046024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسيف علي عوده عبود141121751026025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشذى علي بدر عقيل142151742040050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين ياسين عبد الهادي حميد143271741152012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيباقر محمد تايه عبود144151741011020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائينادية عبدهللا فاضل كاظم145211742159016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم جاسم محمد على هللا146141742065041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى عباس فاضل مهدي147141742145115

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياالء كامل جعفر فليح148151742044010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا محمد حسن عباس149121741030083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد حسن نوري حسين150251751031010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء ميثم حسن سعيد151121752089013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد478.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيرضا فهد حنون خطل152221751042029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0اعدادية االنام للبناتديالىتطبيقيايه علي خداداي خاني153211752135009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيرفيده فاروق رجب طاهر154271752055029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيحسين ناصر سعدون مطير155221751042021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد456.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور احمد عوده حسين156151752049055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد456.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيعلي شاكر جويد جويعد157221751045026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580.0اعدادية الضحى للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء عامر ناصر عبد االمير158121722121010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبياصيل علي جبار عبد159221722161005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيامامه محمد علوان مشري160131722093129

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد495.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس كامل جاسم عناد161141721028083

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزهراء مصطفى علي عباس162181742176058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفتطبيقيمحمد مهدي صالح عبد المهدي سلمان163251751012144

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه الزهراء هيثم قاسم محسن164151722044070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب خضير عباس حسن165111722064037
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد598.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء حسن عبدالستار مجبور166101742092001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين عبد االمير عبد محمد167141742110148

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيغدير هيثم عبد الغني حسين168181742205066

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد وليد خالد جبار169131741022056

كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقياحمد عباس جدوع عبد هللا170251751157009

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران ضياء طه احمادي171141722075127

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيايه حسام عبد المحي عبد الباري172141722085004

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد394.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيهدير عباس جاسم عيدان173111722101040

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد390.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء هاشم زيارة جبار174121522094008

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد390.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيقيثارة عبد الجبار حمادي طاهر175131722070051

كلية األعالم/جامعة بغداد446.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى نجم عبد علي176131721002097

كلية األعالم/جامعة بغداد444.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبياحمد عبد الكريم عبد االمير حسين177121721018005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد439.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الدينادبيبدران احمد محمد مضحي178181721336018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد413.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين طارق موحان نعمه179151721020031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد407.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيلطف هللا رافد هالل جالب180141721037244

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد390.0مدرسة بغداد االهلية في تركيا اسطنبولالرصافة االولىادبيعصام عالء رزوقي عليوي181131621215003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيغيث حسين جاسم محمد علي182271751150119

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد417.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي مجيد حسين حصيد183261751201192

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.0اعدادية القادسية المختلطةالنجفاحيائيزينب ماجد هادي حويلي184251742111035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية672.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه حمزه رحيم كضيب185101742093016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية668.7اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عدي احمد علي186101742115145

كلية الطب/الجامعة المستنصرية667.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى رياض عبد الحسين جابر187141741052006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية663.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيفاطمه الزهراء محمد فاضل مجيد188271742077059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية661.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيعال علي غريب عبد علي189101742078083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية659.5ثانوية المتميزينالنجفاحيائيليث احسان رضا عباس190251741035031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية659.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيجعفر حسين محسن ياسين191271741001030

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية647.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفيحاء قاسم نور حسين192111742064051

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية647.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيه محمد حبيب حسون193141742084004

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية646.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صادق كاظم عبد الزهرة عريبي194121741031146

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية645.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى فرحان فاضل زيدان195101741026200

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية674.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء علي سعدون رسن196101742119026

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية638.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الزهراء كاظم راضي عبيد197151742042060

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية637.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيكوثر خالص جاسم محمد198211742130018
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية637.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين مثال عبد الحسين عبد االمير199111741028010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية637.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعبد الهادي عبد الجواد نومي صخيل200251741150142

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية637.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم وسام سامي شاكر201121742089061

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيشهد عبد االمير حبيب رحيم202271752063065

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعباس فيصل غازي عبد هللا203241751012020

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد فيصل غازي عبد هللا204241751012039

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيوفاء علي محمد حسين قاسم205251752062163

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمجتبى عبد االمير صادق عبد االمير206271751001131

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيغدير عمار عبد الحسن شمخي207281752063031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية قلعة سكر للبنينذي قارتطبيقياحمد رزاق عبد شنيف208221751030004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعبد الحسين مصطفى عبد الحسين محسن209211751002041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيرسول طعمة جعفر حسن210281751009024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغصون عبد الحر صدام عبد العالي211161752196016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيبتول عبد المحسن حسن محمد212131752089001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيديمه جواد كاظم جبار213121752112014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي حمزه نفاوه ثكب214161741010024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروه ابو ذر عبد الواحد كاظم215141742105037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيمرتضى نزار كاظم رشم216161751301056

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب حيدر عباس مراد217151752054022

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقياحمد عباس فاضل جعفر218271751005016

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية482.5ثانوية المتميزاتالرصافة االولىتطبيقيزهراء عباس حسن علي219131752108002

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةتطبيقيمريم علي محمد علي220141752085012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.2ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء اياد تركي عطوان221151742057012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن علي هادي مصطفى222101741026051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيمصطفى طالب جواد كاظم223251741050028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيجاسم عامر موسى جاسم224251751007048

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد سليم عزيز عبد الحسن225221741307007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير حسين حسن عوده226111722117032

كلية القانون/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى احمد كتيب جابر227131722100045

كلية القانون/الجامعة المستنصرية524.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صادق محمد باقر جبار عبيد228141721025044

كلية القانون/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول احمد خلف كاطع229121722090007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية523.0للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبيمهند سعد عبد الزهرة عبد علي230121721033025

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حيدر موسى صالح231141721037190
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيبشير عباس صاحب حسين232121721034026

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي الكرار جواد عبد الكاظم شنين233151721008088

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كريم لفتة عبد هللا234141721045033

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيكرم نافع قاسم محسن235141721048054

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيميثم حميد سعودي حسن236151741015077

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين عبد االمير عباس237141741017058

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى حميد ابراهيم شلش238121742102039

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمصطفى عالء شاكر عباس239231751020120

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية434.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين ابو ذر عبد الواحد كاظم240141751017030

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب عامر ناصر عبد األمير241121752087015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيغزوان عبد هللا طاهر حسين242221611019129

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمة ثامر فاضل زيدان243121722110033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفادبيهاني حيدر كاظم فرحان244251721012333

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي نعمه كاظم245141722116014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكاظم اسماعيل حسن جعفر246151721017064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبيلميس مازن هادي فاضل247181722205017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيابتهال فراس عبد المنعم كريم248121722105002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الزهراء ابراهيم جابر حسين249141742134113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى ناجح حسن مرزوك250241742103079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عامر عبد المنعم محمد251111742084136

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيرحاب غانم لفته ساير252221742103041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيبلقيس خير هللا فرحان ثجيل253221742164016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيعلي سليم طعمه كردي254271751033013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمد هاشم ناهض255131722078060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيبلسم نبيل صبيح محمد256141722102014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا فراس اسماعيل محمد علي257141721005050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيزينب محسن نصيف جاسم258231722102013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيحيدر عبد الموجود محمد كمر259131721017033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين جبار عباس عليوي260121722112023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبياسماء جاسم عجيل سيد261131722098017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار عدنان فريح عالوي262131741252047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية كربالء للبناتكربالءتطبيقيزهراء عباس خزعل عباس263271752056057

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى مظفر كاظم زاين264121721009137
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبينور الزهراء محسن ناصر منشد265151722050098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيساره محمد عريبي مراد266141722075103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبيسرى سعد خليف راهي267151722401047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزينب سالم عبد الرضا شهيد268131722093050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيهديل مؤيد محمد ارهيف269131722070074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيعلي جعفر صادق احمد270121721172016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيحوراء فوزي قاسم عبد علي271181742176033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمرتضى سعود مرسول مخيف272231741054103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء حيدر محسن عجيل273121742122012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح صائب خضر سلمان274131742091103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعون صادق حاتم عبودي275141741029048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حسن عبيد حسن276131742107028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيقاسم عزيز هاشم نعمة277221751375036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيسيف علي حسين راهي278261751205021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقيرغد عبد الواحد شيال شاوي279221752301005

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء محمود عبل حسن280151722042053

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب العقيله محمد جبار اسماعيل281151722048071

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد ماجد ياسين رمضان282251751044100

كلية الطب/جامعة البصرة681.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه فرزدق عبد الصمد مهدي283161742197048

كلية الطب/جامعة البصرة680.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر قصي مسلم عامر284161741094008

كلية الطب/جامعة البصرة678.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد علي عبد الحسين كشيش285161742152176

كلية الطب/جامعة البصرة677.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةاحيائيزينب كامل مالك جمعة286161742270001

كلية الطب/جامعة البصرة675.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الرضا سلمان عبيد287161742183032

كلية الطب/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم يونس محمد رضا نعمه288161742165242

كلية الطب/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره علي عبد عيسى289161742165144

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة666.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس جالل سبت حميد290161742145144

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة658.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر امين حميد منصور291221741001116

كلية طب االسنان/جامعة البصرة665.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيأنفال علي محسن نعاس292161742168003

كلية طب االسنان/جامعة البصرة653.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائيتكتم احمد ناصر سعيد293161742264005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة651.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيأبراهيم مالك هاشم شداد294161741089001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة649.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيهاشم مظر نزار عبود295161741085048

كلية الصيدلة/جامعة البصرة657.0ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةاحيائيزينب مؤيد يوسف يعقوب296161742258003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيحسنى وميض عبد النبي عبد العزيز297161742165057
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة637.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائيمحمد باسم محينه حمد298221741042019

كلية الصيدلة/جامعة البصرة637.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائيمحمد جمعه محيسن سدخان299221741042020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0ثانوية الفرات األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسن جابر عبد العالي300161751079024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عدنان خضير سلمان301161751364183

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين احمد فاضل سرهنك302161751050040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيمنتظر ستار جبار عبيد303221751045040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحيدر عباس فضل حسين304251751031081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة601.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايالف حسين عوده رسن305161752184013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عودة جبار خلف306161751022132

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةتطبيقيعلياء ثائر عباس جباره307161752241018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيشيماء عبد الودود مخيلف سوادي308161752176059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسين حيدر عبد هللا فرحان309161751022045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى عماد عبد الحسين محمد310161752226138

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي مهند عبد المصطفى عاتي311161751089056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء عبد الرضا سلمان عبيد312161742183024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيزهراء علي هاشم شحيت313161742198009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء هيثم كامل عبد الحسين314161752152027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيسارة تيسير غالي علي315161742164021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيزينب عماد داود سلمان316161742154012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيأسراء عدنان عبد الحسين جابر317161742187001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةاحيائيزهراء عودة جبار خلف318161742268010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة598.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيتبارك احمد جبار محمد319161752215007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب زاهر محمد جواد عباس320161742184096

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا محمد جعفر طوينه عوده321161741060073

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيهبة نعمة احمد محمود322161742228089

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيحنين عبد الستار ناصر مطشر323161742265004

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعيسى علي عبد الباقي عبد الجبار324161741075125

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيانوار محمد جبار نصر325161752168007

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيضياء شهاب احمد مسافر326161751074028

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيزينب محمود حسين علي327161752218041

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيغدير فاخر خزعل لفته328161752226095

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى جعفر هاشم ضيدان329161751084228

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين سالم سوادي330161751049119
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كلية العلوم/جامعة البصرة502.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعباس رياض مجبل عبد الحسن331161751001112

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةتطبيقيإسراء كريم عويد صالح332161752179002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتميساناحيائيزينب هاشم ياسر غيالن333281742089004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيميران ناجي حسين علي334161742171034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة505.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيجنات عماد داود سلمان335161752154003

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عباس طه ياسين336161742183075

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة539.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيرقية كريم صالل عبد السادة337271742063080

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة511.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيامنة زين العابدين احمد علي338161742244003

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسين جمعة بدن339161752184033

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة492.0ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد وليد مزهر هادور340161751110002

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة490.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيشهد محمد عبد الرضا علي341161752234052

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة487.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة ثائر عبد الواحد مرزوق342161752163011

كلية القانون/جامعة البصرة547.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعبد الرزاق هاشم عبد الرزاق احمد343161721033025

كلية القانون/جامعة البصرة542.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيزينب مرتضى حيال غضبان344161722153012

كلية التمريض/جامعة البصرة575.0ثانوية حلب للبناتالديوانيةاحيائيايات حسين جابر مهدي345241742107009

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيغدير حيدر حسين فرهود346251742122125

كلية التمريض/جامعة البصرة574.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه كنون عبد الحسين جريان347251742084145

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة449.0ثانوية الميسرة االهلية للبنينذي قاراحيائيسيف ابراهيم خليل فارس348221741380005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة449.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر عباس شاكر محمود349251741049010

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة391.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيأبو القاسم هاشم قاسم غميس350161741089002

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة410.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيسجاد احمد عبد علي علي351161751022063

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي أديب عدنان عزيز352161741094030

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه علي يوسف ناصر353161752169088

قسم االسماك والثروة البحرية/كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيعالء عبد المحسن عبد عبد السيد354161751051042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةاحيائياحمد ناجي كاظم هاشم355161611012008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائيجعفر محسن شياع منصور356221611042011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيعلي صالح مجبل عبد الزهره357241611010159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيساره كاظم جمعه عذاب358161722154046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيشهد صبا رحيم مفتن359161722235019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيمحمد ناظم حمادي حامد360161721094019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيحمزه فارس مردان رحيم361161721094005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيحمزة أياد جواد كاظم362161721025014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمرتضى عبد علي عباس حسن363161721053008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيجعفر رعد منديل مهدي364161721049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيحوراء جعفر موسى جعفر365161622241014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيفهد عبد هللا عبد الهادي علي366161721033035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة413.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيعبد الصاحب مجيد عبد الحميد سكر367161721017021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيعبد المهيمن هشام مهدي عبود368161721017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0ثانوية زهرة النجاح االهلية المسائية للبنينذي قارادبيمرتضى احمد يونس مهوس369221721316016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة399.0ثانوية زهرة النجاح االهلية المسائية للبنينذي قارادبيعبد االعلى هادي مطر هاشم370221721316011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيزينب غزوان يونس هندول371161722148008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيمنتظر كريم عواد سلمان372161721012030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيعبد الجبار عويد جبار خضير373161721034022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيحسين خالد كاظم عبد374161721042016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد حمري كطافة375161742284003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيمعصومه مطير عبد الحسين جعفر376161742226047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم شريف عبد377221742103070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيهبة محمد مظلوم محمد378161742172037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود وليد مزهر هادور379161751110037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ث نون والقلم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مهدي جعيول سعيد380161751057006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ثانوية الدير للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حسين ابراهيم بوهان381161751025020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد علي حسين كريم382161751138001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيفاطمة مدين فاخر منخي383161722243038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبينور الهدى منيب لعيبي غضبان384161722243050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيرسل نعيم زيارة جاسم385161752206014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0قم- ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايران الرصافة االولىاحيائيمحمد اياد عبد القادر مانع386131741210006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائيزينب فاضل جربوع عوض387161742266003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيكاظم عباس علي خابط388221741045012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة512.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةاحيائيمريم خير هللا كاظم جابر389161742277012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيسكينه عبد الخالق عبد االمير عبد الحسين390161742283026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيقمر عماد ثجيل خشان391161742153045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة483.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد الحاكم كاظم عبد الحاكم كاظم392251741015019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة482.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيهاجر سعد ناصر باقر393161742247050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة480.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عقيل جارح صبر394161741089028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه اسامة عبد العزيز نديم395161752145055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيهادي ميثم حميد عبود396161751131085
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعباس مصطفى زهير صالح397161751352103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيزينب سمير عبد الصاحب عبود398161722215023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيرسل اسعد عبد الواحد حسن399161722171018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبينور الهدى حافظ فاضل محمد400161722153022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيامال ياسر عبد اللطيف جاسب401161722175004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيرشا عبد الزهرة نثر مجيد402161722174008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبياساور علي حسين كريم403161722215002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0 تموز للبنات14ثانوية ذي قارادبينوره عواد محمد عبد الرزاق404221722127013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيامجد مطر دنين فرحان405221721042008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيحيدر علي دبيس شنيت406221721057014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيايمان نجف عبد الحسن حمادي407161722287017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيمحمد كريم علي محمد408221721057034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة458.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيكرار سالم علوان مداح409221721042040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة449.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبياحمد عودة داود سلمان410221721057003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة442.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيصادق جياد صخير خالف411161721033021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيهبة مالك هاشم شداد412161622252063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة437.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيهدى عبد هللا احمد منصور413161722243053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيمروة باسم محمد طاهر414161722287097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة433.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيسهى موسى يعقوب يوسف415161722223034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيرويدة عبد الكريم خليل ابراهيم416161722212014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0اعدادية العشار للبناتالبصرةادبيشمس هيثم احمد طالل417161722228009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة400.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيشهد خليل ريسان يوسف418221722104015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة396.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبينجوى نجيب عبد اللطيف عبيد419161722184018

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيدعاء كاطع حاصل مبارك420161612226043

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيهشام جميل صدام حميد421161721012032

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيشهد عبد هللا نعيم درويش422161722245024

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيكناري سهل قاسم عبد هللا423161722154059

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية العشار للبناتالبصرةادبيمريم مفيد عبد العالي عبد الوهاب424161722228018

كلية اآلداب/جامعة البصرة419.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةادبيزهراء توفيق حسن عاشور425161622226037

كلية اآلداب/جامعة البصرة389.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةادبيحسين عبد الجبار كاظم حسن426241721043010

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0ثانوية الميمونة المسائية المختلطةميسانادبيرسول حمود مناتي عذير427281521154017

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء غازي سماري جعفر428161742165106

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة388.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيعلياء حسين علي نعيم429161622252040
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كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة447.0الخارجياتالبصرةتطبيقيحوراء سمير المي مطلق430161752401006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة431.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر ناصر كريم عاكول431161611089055

كلية علوم البحار/جامعة البصرة447.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيزينب حسين علي موزان432161742235019

كلية علوم البحار/جامعة البصرة481.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى جعفر هاشم ضيدان433161751084185

كلية علوم البحار/جامعة البصرة465.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرار مالح ماضي ديوان434161751364153

كلية طب الموصل/جامعة الموصل644.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيالمرتضى محمد جعفر طوينه عوده435161741060018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل634.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سعيد حموده سعيد436221742113120

قسم التعدين/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل576.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيهاني عز الدين عبد نعمه437181751006045

قسم المكامن النفطية/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل601.0ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقيامير سالم عبداالمير كاظم438231751182003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيمؤمل زيد كاظم حمود439241751003092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل441.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائينوزاد مهدي تركي مهدي440231741006159

كلية التمريض/جامعة الموصل632.0اعدادية المستقبل للبنيناربيلاحيائيموفق عادل اسماعيل ميكائيل441311741021072

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفاحيائيأمير اسعد عزيز حميد442251741014010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل388.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيعلياء حسين تركي هادي443241752220078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيمحاسن ابراهيم ميكائيل حسن444271742067025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل439.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحيدر احمد مراد خضر445201741001075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل428.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيصادق حسين جيجان محمد446241751017044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل400.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات كركوكاحيائيسه هه ند عبد الغفور عبد هللا حمد447201612336005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل382.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب خالد نعمه عبد عون448241742220122

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية503.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيشيرين صادق رشيد محمد449121752107034

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية499.0ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصفا ابو ذر عبد الواحد كاظم450141752134032

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية548.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه حسام كامل حسن451141752135022

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية538.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيداليا خالد جاسم صكر452281742077007

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية584.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين علي ناظم جواد453111751013017

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه مروان سامي سعيد454101742086044

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية551.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الديناحيائياحمد  رياض علوان محمد رضا455181741001003

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية552.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيجعفر خليل ابراهيم سعيد456111751006020

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية610.0ثانوية الفرات األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عقيل عمران خضير457161741079029

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية601.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيعباس علي ثجيل جابر458221751091063

قسم المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك صباح حسون حسين459141742117017

قسم المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك رائد نصر هللا حسين460141752110008

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.8الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبدهلل سليم عبدهلل داود461101741002040

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0ثانوية المنصور االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه امين علي جواد462111752125002
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قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية606.0ثانوية المتميزاتميساناحيائيزهراء محمد علي شريف463281742079011

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية561.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيعباس رحيم حمزه جواد464231751164022

قسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية606.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائينور اسعد عبد حميد465101742077071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية545.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميساناحيائيمهدي هادي محسن مطر466281741020021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية473.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينه حسين ناصر حسين467101752096011

كلية الطب/جامعة الكوفة688.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار عبد السجاد سعيد علي468241741207150

كلية الطب/جامعة الكوفة687.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيطيبه ميثم عبد الرزاق اسماعيل469251742087056

كلية الطب/جامعة الكوفة687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمي فراس علي عبد هللا470251742100169

كلية الطب/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور حبيب احمد عبد الحسين471251742100247

كلية الطب/جامعة الكوفة681.0ثانوية النجوم االهلية للبناتالنجفاحيائيايه وليد خالد محيسن472251742055005

كلية الطب/جامعة الكوفة680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيأيمن زهير صبار رشيد473251741031024

كلية الطب/جامعة الكوفة678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حيدر عبد المهدي مشكور474251741031622

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة680.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينالنجفاحيائيماهر ناجح عبد الزهره هالل475251741041016

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة661.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشمس الدين قاسم باقر كاظم476251742062758

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيليليان عبد المحسن ميري محسن477251742100067

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة648.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جواد كاظم صباح478251742084337

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم احمد مجيد علوان479251742100089

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء فائد كاظم نون480251742062525

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه احمد مجيد علوان481251742062917

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة657.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيوئام ناطق عزيز عبد هللا482251742058051

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة647.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيرضا احمد عبد االمير عبد الحسين483251741034034

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة636.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة الكبرى يوسف كريم فليح484101742086108

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه فاضل كاظم مطرود485251752084134

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه عامر مردان عبود486251752096038

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي صباح كاظم487251751031188

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة569.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيباقر شاكر مطر مختار488161741131007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0اعدادية االميرات االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه محمد ماجد مغامس489241742125007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيحيدر بدر عبد الحسين مهودر490161751309021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيكرار محمد خريبط حياوي491161751033103

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيسجى عبد االمير يحيى علي492271742059080

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزمان حازم صاحب كاظم493251741031283

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيكوثر مهند عزيز سلمان494251752101013

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيتحسين علي فنجان فرج495281611011020
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كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيسكينة علي حسين سعد496251742070099

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم محمد قاسم جبار497251742100132

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيضحى حليم ناجي وهاب498251742084302

كلية العلوم/جامعة الكوفة529.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيمحمد باقر قاسم عبد الحسين عيدان499281741011040

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيخديجه تركي حمزة مجيد500181742176034

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي موسى جعفر501131741022041

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجا جعفر عبد عباس502251742062707

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديناحيائيعقيل يوسف رشيد عباس503181741346035

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمرام باسم خزعل لفته504251742100069

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا حامد محمد موسى505251741200042

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء قيس محمود علوان506131742284012

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0ثانوية البشائر للبنينبابلاحيائيطه زيد علي عبيد507231741028009

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0اعدادية القادسية المختلطةالنجفاحيائيعالء عبد الحسين فاخر ساجت508251741111037

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيحسين علي محمد علي509251741116020

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيزينب احمد ليلو حسين510251752056011

كلية العلوم/جامعة الكوفة454.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب احمد محمد صالح صاحب511251752101008

كلية العلوم/جامعة الكوفة453.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقياسراء عادل فارس عبيد512221752187005

كلية العلوم/جامعة الكوفة448.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينالمثنىتطبيقيحسن ازهر احميد رزوقي513291751153024

كلية العلوم/جامعة الكوفة447.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءتطبيقيتبارك مرتضى محمد حسن صاحب514271752093006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة594.0ثانوية النجوم االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر محمد كاظم محمد515251742055041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة496.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيساره عقيل محمد جاسم516231742090117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة490.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيفاطمه هاشم عالوي محمد517251742083093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة485.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين عامر محسن جبر518231741017037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة484.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفتطبيقياسراء راضي موسى راضي519251752084008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة472.0اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفتطبيقيمصطفى حربي طارش لفته520251751012156

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة461.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيمرتضى منصور هضم جودة521231751032066

كلية القانون/جامعة الكوفة533.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسن عبد الستار جبار حسن522251721008033

كلية القانون/جامعة الكوفة519.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيامنه عيسى محمد شبر523251722078012

كلية القانون/جامعة الكوفة513.0اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفادبيعلي فراس عدنان عبد زيد524251721012212

كلية القانون/جامعة الكوفة486.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيمالك حيدر حسن محمود525251722083029

كلية القانون/جامعة الكوفة475.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيمنتظر احمد خلف راضي526251721023068

كلية القانون/جامعة الكوفة457.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيهدى حميد مجدي عبد الكاظم527251722071040

كلية القانون/جامعة الكوفة449.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبيامجد محمد كاظم محمد528251721022004
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كلية القانون/جامعة الكوفة434.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبياحمد عبد االله زينل محمد علي529251521024019

كلية القانون/جامعة الكوفة432.0اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفادبياحمد عبد السجاد حيدر محمد530251721012014

كلية القانون/جامعة الكوفة543.0ثانوية ايليا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي حسين علوان531251741039003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة431.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيزهراء صاحب حسن رمضان532251722071016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة413.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسن هادي عبد موسى533251621024083

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة400.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبينور الهدى حسن مشط عودة534291722060146

كلية التمريض/جامعة الكوفة621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيذوالفقار عمار عبد المحمد صالح535251741031270

كلية التمريض/جامعة الكوفة619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين فتاح حسين لفته536251741031221

كلية التمريض/جامعة الكوفة618.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد عباس حسين وناس537251742062771

كلية التمريض/جامعة الكوفة613.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيكرار قاسم عبد الكاظم نومان538251741001229

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة474.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمحمد جميل علي محمد539271611013163

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة473.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيانور منصور يحيى كاظم540251611001092

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة425.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد ثائر عبد الجبار سمين541231742114065

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة423.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيشمائل فؤاد عبد الحسين عيدان542251742086050

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة410.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيتبارك حسين باقر كاظم543241752142012

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة407.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائياحمد جواد كاظم عبد544241611006002

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة396.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيرضاء مهند رضا عبدالزهره545231742087057

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة405.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيفارس عبد الزهره حبيب خنجر546251751009168

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيامير عامر موسى جاسم547251611007058

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيضرغام محمد عبد الحسين كاظم548251611122110

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة431.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيامل حاتم عطيه ناهي549271612062021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيحوراء فرحان عبد الزهره كسار550251742066010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيهيلين حيدر رزاق كريم551251742070182

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0اعدادية التحرير للبنينالنجفتطبيقيعلي محمد يحيى صادق552251751050016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيبنين باسم ماجد عبد الشهيد553251752085006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفتطبيقيبنين حسين شهيد مشكور554251752084028

كلية التربية/جامعة الكوفة607.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيمنى سالم كاظم مطرود555251722053032

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر جساب حمود مجهول556241741070016

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيكاظم علي جاسم محمد557231741005084

كلية التربية/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقينور سالم عبد الرحيم حسين558251752062147

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيكوثر ماجد عبد علي عطيه559251512059450

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيامنه حميد كاظم جبار560251612059046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبينرجس ناصر هاشم نوري561251722056158
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيحوراء حسين فليح حسن562251722075021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيسجى رزاق حميد عبد هللا563251722120004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيزهراء محمد حسن نعمه564251722075038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيزينه حيدر حسن نعمه565251722075045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة424.0ثانوية نسيبة المازنية للبناتكربالءادبياسراء علي جعفر صالح566271722105008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبينور الهدى محمد تقي تمكين567251722096031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة410.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبياسراء حسين كريم محيسن568251722080005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيغفران حسن سعيد محمود569251722089039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة407.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيبنين عبيس جبار سلطان570231722117027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيفاطمه نومان عبيد مهدي571251722078101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0ثانوية يافا للبناتالديوانيةاحيائيصبا يوسف عزيز شمران572241742117144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0اعدادية القادسية المختلطةالنجفاحيائيساره باهر سلمان كشيل573251742111037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمها احمد ماجد حسين574251742100161

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0ثانوية حلب للبناتالديوانيةاحيائيبيداء ذياب عبد جاسم575241742107015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيحوراء رحيم سالم بعيوي576251742170072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيهدى موسى محمد عبد هللا577251742100347

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيحنين جاسم عزوز عبد578251752062034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيزينب حسان عبد الكاظم هادي579251752066016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيزينب شمس الدين رزاق حسين580251752066017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيمريم ميثاق نجم عبود581251752066028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة469.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيأم البنين محمد حميد علي582251722085003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين عارف راضي عبد علي583251742062159

كلية اآلداب/جامعة الكوفة550.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمنتظر رعد جبار محمد584251751122105

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيرقيه وليد فاضل عباس585271752055031

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد اسامه محمد باقر عباس586251751200004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيامير صادق علي زغير587291751003029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيغاده عبد الحسن كاظم نزال588251752059212

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد زهير هادي شريف589251751150112

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي احسان راضي مهدي590251751001184

كلية اآلداب/جامعة الكوفة419.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايالف رعد عزيز عبد الوهاب591141752224007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0اعدادية المدحتية للبنينبابلادبيأمير عباس سبحان هادي592231721017002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيمصطفى فراس مهدي كاظم593231721006068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة418.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيهدى حسين محمد علي محمود594251722080088
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة418.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيأنفال علي طاهر محمد595241722140005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيسيماه علي طاهر سلمان596231722185005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة402.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيهناء مجيد هندي فيروز597251722086228

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة400.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسن ظاهر حبيب رضا598251721024065

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة395.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء قصي وهاب جودة599251722086099

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة394.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيزهراء حسن كريم سعود600251722082030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيغدير محمد ناجي خليل601251742071018

كلية الفقه/جامعة الكوفة441.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيضحى فارس راضي مهدي602251722078092

كلية الفقه/جامعة الكوفة439.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيمنار عايد عبد فهد603251722086186

كلية الفقه/جامعة الكوفة383.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيوسام سجاد عطيه محمد604251721152035

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة513.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الديناحيائيعلي رضا حسين منداس عبد الحسن605181741351008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة504.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيايات علي ستار عبود606231742134003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.6اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد الرسول هانو رشم607101741026170

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة491.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيعلي محمد حسين محمد رضا باقر608271741019046

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة486.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حسن سعيد عباس609251751034042

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة463.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيعلي حيدر علي عبدالحسين610231751020077

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة452.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيكرار محمد عبد الحسين خضير611251751009187

كلية الطب/جامعة تكريت655.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيعبير معن عبد الرسول عبد الوهاب612181742176086

كلية الطب/جامعة تكريت651.0ثانوية البيداء للبناتكركوكاحيائيهاله جاسم محمد امين613201742139062

كلية طب االسنان/جامعة تكريت638.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائياحمد طه عزاوي طه614211741029002

كلية طب االسنان/جامعة تكريت638.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيسجى باسم محمد علي عبد هللا615291742071048

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت619.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد باقر عبد هللا عبد الحسين نون616281751006081

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر حربي طارش لفته617251751031233

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت534.0ثانوية السالم المختلطةصالح الدينتطبيقيسري عبد اللطيف كامل علي618181751044003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى احمد نجم عبد الحسين619181751006040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0ثانوية النهرين االهلية للبنينميساناحيائيحسين صفاء محسن عليوي620281741003003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد محمد جواد محمود621281751151166

كلية العلوم/جامعة تكريت528.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الديناحيائيزينه اياد صالح محمد622181742189023

كلية العلوم/جامعة تكريت472.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينتطبيقيصبا صفاء لفته حسن623181752205018

كلية الحقوق/جامعة تكريت410.0اعدادية النهضة المسائية للبنينصالح الدينادبيعلي محمد عبد الكريم رحيم624181721335070

كلية الحقوق/جامعة تكريت406.0ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبياحد عثمان محمود حسين625181722180001

كلية التمريض/جامعة تكريت572.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسحر ماجد حاتم تايه626241742220143

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت406.0ثانوية البيان للبنينبابلاحيائيعلي خالد كامل جواد627231741014047
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت413.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيمرال مؤيد صالح خورشيد628201752395059

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0اعدادية طوز للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الحميد عباس حميد جعفر629181751037006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0ثانوية الباهلي للبنينصالح الديناحيائيايمن اسعد احمد مهدي630181741084005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0اعدادية بلد للبناتصالح الدينادبيضحى قاسم سعيد عبد المحسن631181722176011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0ثانوية الفرزدق للبنينبابلاحيائيمحمد باقر سبحان هادي632231741050029

كلية الطب/جامعة القادسية688.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى عالء حواس مشعب633241742121197

كلية الطب/جامعة القادسية685.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى احمد غازي حسين634241741011065

كلية الطب/جامعة القادسية682.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عبد الهادي نعمه عمران635241742114032

كلية الطب/جامعة القادسية679.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيكوثر مهدي جبير فاضل636241742104065

كلية الطب/جامعة القادسية674.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائياالء حمزه عنبر داود637241742088001

كلية الطب/جامعة القادسية674.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبنين مكي حسن كشوات638241742108017

كلية طب االسنان/جامعة القادسية657.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائياماني كاظم خضير حمزة639241742104010

كلية طب االسنان/جامعة القادسية652.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيبنين حسن مهدي حسون640241742080016

كلية طب االسنان/جامعة القادسية651.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيمصطفى محمد غازي محمد641241741046016

كلية طب االسنان/جامعة القادسية646.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيلمياء شمخي نور حسين642231742090165

كلية الصيدلة/جامعة القادسية647.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيرسل ياسر جبار عبد الكريم643241742106045

كلية الصيدلة/جامعة القادسية641.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيحوراء خالد لفته فرحان644241742121036

كلية الصيدلة/جامعة القادسية635.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائياكرم فاضل ابراهيم عيدان645251741045002

كلية الصيدلة/جامعة القادسية635.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن علي خلف646251741009226

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية572.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةتطبيقيصفا ثامر إسماعيل محمود647241752120038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية572.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عادل لفتة فرحان648241751018032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية550.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيعلي شهيد تومان زغير649241751017066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية568.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائياديان علي عبد الرضا علي650241742119005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية607.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيخديجه هاتف يامر رحمان651241742124049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية538.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى عدنان هاشم حسن652241751003103

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية583.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فاضل فانوس عبود653241742119105

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينه سمير حاكم هويدي654251742062671

كلية العلوم/جامعة القادسية555.0ثانوية حلب للبناتالديوانيةاحيائيحنين حسين جابر مهدي655241742107019

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائيزينب دعاء فاخر عبد النبي656241742135025

كلية العلوم/جامعة القادسية511.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيهاجر عبد الكريم جابر هادي657241742097032

كلية العلوم/جامعة القادسية510.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيامير محمد حسين عبد علي عباس658241741037005

كلية العلوم/جامعة القادسية507.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيهدى عالء حسين كندوح659241742082093

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء سمير جواد كاظم660241752110013
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كلية العلوم/جامعة القادسية480.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقيزهراء هادي طالب كاظم661231752077020

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقياميمه محسن سوادي فرحان662241752114011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيبراق غسان حمزه عبد663231742103007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية504.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيبنين نعمه هاشم فرج664241742095017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية503.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيغفران حاكم عبيس عبود665231742120094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية497.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرسل محمد جبر عاشور666241742121052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية496.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيحسين جواد جفات عبد الزهرة667241741013025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية489.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقياسحاق رحيم هادي حسن668231751038011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية483.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيعلي عصام فاضل محمد669271751019051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية469.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحيدر يحيى علي عبد670291751003102

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية592.0ثانوية يافا للبناتالديوانيةاحيائينور طلعت مشكور طاهر671241742117207

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية572.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء يوسف حسن مجيد672221742125075

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية560.0ثانوية الشمس األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد مضر نزار عبد علي673221741074019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية448.0اعدادية المسار المختلطةذي قارتطبيقيعقيل سالم عاشور راضي674221751255020

كلية القانون/جامعة القادسية484.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيساره محي عبد االمير موسى675241722121017

كلية القانون/جامعة القادسية480.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزهراء محمد عبد الساده محمد676241722121015

كلية التمريض/جامعة القادسية604.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحوراء محمد سرحان عبادي677231742120030

كلية التمريض/جامعة القادسية601.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيحوراء ثامر علي سعيد678231742108011

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية516.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيهدى قاسم عبد الحسن غظيه679241742104086

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية410.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيكوثر كاظم عبد اليذ680241742121155

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعبد الواحد سلمان عبد الواحد كردي681241611027096

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيحسين باسم غالي عبيد682241721019013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيسرى فاضل حسين مشاري683231722187006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0ثانوية المجد للبنينبابلادبيعبد الغفار نجاح مهدي حسن684231721025021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية438.0ثانوية المجد للبنينبابلادبيمؤمل احمد حسين كاظم685231721025027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيستار راجح جابر كاظم686231741186007

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيصبا حاكم حمزه جابر687241742111058

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائينبأ دعاء فاخر عبد النبي688241742135039

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشيماء علي يحيى كرير689251742062787

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيصاحب عباس عليوي شدهان690241751027038

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية440.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين عقيل غالب عبد السيد691251751031062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية433.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عاد عثمان سرحان692241751013027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية432.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيحوراء هادي محمد ياسين693251752101003
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كلية التربية/جامعة القادسية549.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيبتول جبل كاظم سعدون694231722109005

كلية التربية/جامعة القادسية536.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيمنار حيدر فاضل عباس695231722145041

كلية التربية/جامعة القادسية602.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائياحمد محمد داخل جبار696241741014003

كلية التربية/جامعة القادسية567.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي هالل خضير697241741014010

كلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيفاطمه علي محمد رخيص698231742127044

كلية التربية/جامعة القادسية539.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبتول كريم اتوز ظاهر699241742136016

كلية التربية/جامعة القادسية535.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر باسم عبد االمير خماش700251741014069

كلية التربية/جامعة القادسية534.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم عبد الهادي نعمه عمران701241741015001

كلية التربية/جامعة القادسية531.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيعباس علي داخل جبار702241741014019

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد حسن كامل صكبان703231741006127

كلية التربية/جامعة القادسية518.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفرقان جبل كاظم سعدون704231742109208

كلية التربية/جامعة القادسية573.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيصابرين كريم محمد لفته705241752115045

كلية التربية/جامعة القادسية518.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفتطبيقيزينب علي فتحي عبد706251752075024

كلية التربية/جامعة القادسية517.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقياحمد غالب جميل نغماش707241751027007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبياحمد رعد خلف حسين708291621010004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية399.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيغفران كاظم سرحان حسن709241722139024

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية385.0ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيمصطفى علي زكم دحام710291721101008

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية380.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيمحمد عباس نعمه خليبص711231721054039

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية459.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيسارة محمد رضا عزوز712241742102063

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية422.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى لفته عزيز ثامر713251751044108

كلية الطب/جامعة االنبار648.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيأمير محمد عباس عبيد714231741020004

كلية الطب/جامعة االنبار643.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيعباس رحيم خليل حسن715231741067033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار416.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد ياسر شاكر فزع716101611017020

كلية الطب/الجامعة العراقية658.4ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد كريم مطشر ساجت717151741012023

كلية الطب/الجامعة العراقية658.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيحسين احمد كاظم علوان718231741067014

كلية الطب/الجامعة العراقية658.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيايات احمد سلمان جابر719241742088003

كلية الطب/الجامعة العراقية656.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمصطفى محمد جاسم لوتي720281741006119

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية644.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمقتدى محمد حسن منشد721221741053054

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية643.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيليلى حسن حمزه موسى722251742075051

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية642.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيرفل جاسم محمد عيسى723231742090065

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية511.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيعبد الكريم ايهن ظاهر طويرش724261751017040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيمنى رديف شنشول برهان725141722135070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية448.0الخارجياتصالح الدينادبيفاطمه عزيز علوان عبد الهادي726181722401064
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبينبا خالد جميل خلف727111722105067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب راضي جابر راضي728111722118013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية437.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيسارة عبد الستار كريم حنش729121722098038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية436.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيصابرين صادق كاظم حاجم730111722076078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية433.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينادبيقاسم سعد حلبوص عبد الحسين731181721006020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية430.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر رعد عوده نفل732111722116029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء غالب مجبل غالب733121742094051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد عوده سلمان734151742050043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية453.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم عبد محمد عادي735101752109038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية436.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين عبد السجاد كاظم موسى736241611017076

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر مزعل عبد الحسين جريان737251611001201

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية445.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمصطفى احمد شاكر رحيم738261721006098

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيجميل كامل ناهي غافل739221741100003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية416.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيحسين فرحان عبيس عبيد740231741252063

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيمروه يحيى جاسم محمد741131722075033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيصبا حسين فخري مجيد742131742094041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيسوزان هيثم حربي جاسم743211722155060

كلية اآلداب/الجامعة العراقية400.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيقاسم محمد قاسم عبد الحسين744141721024182

كلية اآلداب/الجامعة العراقية395.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيسلسبيل وضاح كاظم نعمة745131722106031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية416.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمحمد حمزه محي مجيد746231511067132

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية412.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيأمير عالء تركي جاهل747251741010009

كلية االعالم/الجامعة العراقية418.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمجتبى عبد الكريم مجبل غالب748121721034123

كلية االعالم/الجامعة العراقية417.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعلي عبد الكريم سلمان جميشر749131721012078

كلية االعالم/الجامعة العراقية412.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيحسن مهند جمعه شنين750121721005011

كلية االعالم/الجامعة العراقية408.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى عبد هللا مهجر فرعون751101721030015

كلية االعالم/الجامعة العراقية402.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسين مطر سلمان عبد752131721024036

كلية االعالم/الجامعة العراقية498.0اعدادية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلينه ظافر جابر حسن753121742121018

كلية الطب/جامعة بابل688.4ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيرسل اياد كاظم محمد754231742096020

كلية الطب/جامعة بابل681.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعلي حسين كاظم حسن755231741071016

كلية الطب/جامعة بابل671.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيسماح حاتم جماح هنيوي756271742091070

كلية الطب/جامعة بابل664.6ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمؤمل علي باقر كاظم757241741048018

كلية الطب/جامعة بابل663.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيصبا محمد رضا عزوز758241742102073

كلية الطب/جامعة بابل663.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمهيمن سجاد حسين معن759271741014157
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كلية الطب/جامعة بابل661.4ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيبنين عباس رميح حسون760231742096008

كلية الطب/جامعة بابل660.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيبتول حيدر عبد الزهره حسن761231742177003

كلية الطب/جامعة بابل659.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيحيدر عامر عبد الهادي علي762251741035018

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد جاسم هادي عبد الحمزه763251741150235

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل659.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيزاهد زهير فاضل علي764271741035010

كلية طب األسنان/جامعة بابل669.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيتقوى مجيد عبد الرضا نزام765231742108009

كلية طب األسنان/جامعة بابل650.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيعباس فالح كاظم حسين766231741054058

كلية طب األسنان/جامعة بابل649.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيفاطمه حسين عبيد مرهج767231742120102

كلية طب األسنان/جامعة بابل649.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمؤمل عباس محمد عزيز768231741002120

كلية طب األسنان/جامعة بابل648.0ثانوية الشموس للبناتبابلاحيائيبراق حاتم عبد اللطيف جابر769231742101005

كلية الصيدلة/جامعة بابل658.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزينب ميثم جبار حمد770231742147018

كلية الصيدلة/جامعة بابل646.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائياالء عباس جدوع حمد771271742083004

كلية الصيدلة/جامعة بابل645.9ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائياستبرق حيدر رزوقي صالح772231742096001

كلية الصيدلة/جامعة بابل637.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيفاطمة الزهراء زيد فوزي عبد االمير773231742123047

كلية الصيدلة/جامعة بابل636.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد الكريم عبيد جعفر774271742058120

كلية الصيدلة/جامعة بابل636.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيزينب احسان حمزه عبد775271742061021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيشهد ليث عبود عبد علي776271752057032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيسيف الدين مهند راسم عباس777231751020064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد رائد علي محمد778271751001138

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل560.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيعلي سلمان فهد ابراهيم779231751006044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل554.7ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر مهدي عبدالرضا780231751021033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيحامد كريم كاظم محمد781231751020031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر مفتن محسن شيال782161751131077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيصادق ناظم عبد االمير حمد783291751100081

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0ثانوية الغدير للبنينذي قارتطبيقيحسين علي غني نعمة784221751050010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيباقر هاني عبدعلي عبدالحسين785231751013008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعباس حيدر محمود حسن786231741007036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيالحمزه عبد الكريم علي عبد المحسن787251741010020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيعباس رحيم صبيح صالح788161741030023

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقيتبارك عقيل مسلم صالح789251752104005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل633.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزهراء باسم نجم عبد االمير790181742176050

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل666.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيزينب محمود عبد االمير منسي791231752110014

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل504.0اعدادية الثورة النموذجية للبنينميسانتطبيقيعلي رياض عدنان ابو كطفه792281751001081
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قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل569.0ثانوية المتميزينالنجفاحيائييوسف مازن يوسف عبد النبي793251741035050

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل487.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى حيدر عبد الحسن جاسم794271751154126

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيراضي محمد راضي سلطان795291741013020

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيحسنين صالح حمزه جاسم796231751003022

كلية العلوم/جامعة بابل530.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائينور اسامه عبدالحسين عمران797231742086079

كلية العلوم/جامعة بابل512.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيالمجتبى ميثم فاضل كاظم798271741005033

كلية العلوم/جامعة بابل508.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيزيد علي صادق جواد799231741004010

كلية العلوم/جامعة بابل499.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمحمد عالء رضا حسين800231741007081

كلية العلوم/جامعة بابل486.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلتطبيقيياسر ضياء عبد هاشم801231751041048

كلية العلوم/جامعة بابل463.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيبتول كاظم سعد عبد الرضا802231752142006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيهدى أحمد حسوني عبد هللا803231742120128

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل480.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيتبارك جعفر هاشم كاظم804281742063009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل479.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء كريم صالل عبد السادة805271742063104

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل473.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيحنين سالم محمد جاسم806231742127016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائينور جاسم عبود عطار807261742116090

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل440.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرؤى باسم عبد الحسين علي808131742117063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل557.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائينبأ عالوي حسن كاطع809231742127048

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزهراء رديف عباس حسن810231742080039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل524.0ثانوية المدائن للبناتكربالءتطبيقيفاطمه فاضل جبر محمد811271752089019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل518.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيمحمد ماجد جبار جواد812231751005030

كلية القانون/جامعة بابل526.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيامير عباس ملغيط حسين813231741054011

كلية التمريض/جامعة بابل611.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيدانيال جواد كاظم مزهر814231742145029

كلية التمريض/جامعة بابل607.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى رافد رحيم حسن815251741031768

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيتبارك حسن علي عمران816231722121006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيزاهر مبدر محسن مزهر817231721040007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل432.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيأسماء نعمه جبر موسى818231722109001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل430.0ثانوية الطف المختلطةبابلادبينبيل داخل كامل جواد819231721177007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل422.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمحمد قاسم كاظم عبود820231721020029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل421.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيمريم سعد ياس حمدان821231722123022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائياحمد ميثم عدنان شهيد822231741003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيرسل مهدي فاضل زباله823231742109090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقياحمد محمد حسن هادي محمد824271751014009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل533.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيعلي كامل نعمه كامل825231741004027

45 من 25صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل532.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزهراء فاضل عباس عبود826231742113022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل528.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد نعمان علي حسين827251741150023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل517.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعلي نصر علي سعدون828241741027089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل529.0ثانوية الصادق المختلطةبابلتطبيقيحيدر حسن محمد حسين829231751172012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل509.2ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقينور علي محمد عباس830231752096036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل605.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيالزهراء احمد محسن هاشم831231722087005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيضي الدين ضياء حمود محمد832231722091025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبينور الهدى سعد جبر علوان833231722092047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيبنين راهي جواد حنين834231722090010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبينور صاحب حسن حسين835231722104019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيزهراء سلمان حمود حسن836231722120014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل482.0ثانوية ليث االهلية للبنينالنجفادبيعلي حميد مناتي كاظم837251721201005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل474.0ثانوية دجلة للبناتبابلادبيفاطمه علي عبد الكاظم عباس838231722107056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل473.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيزينب خضر عباس حسين839231722078026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيحسين ازهر عبد الحسين عبد الهادي840231721169014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبيرؤى كريم خضير عباس841231722104012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل453.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيشهالء فاهم راهي كاظم842231722077016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيرغد فائز شاني عبيد843231722092018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيفاطمة حيدر لطيف كاظم844231722080026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل443.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيزين العابدين محمد جواد عليوي845231721032027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيسكينه موسى راهي كاظم846231722077014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل614.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائياميره عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الكاظم847231742113003

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفادبيعادل حسين خليل ابراهيم848251721012159

كلية اآلداب/جامعة بابل415.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيحوراء زاهد رزاق جابر849231722087014

كلية اآلداب/جامعة بابل393.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيريام صالح مهدي عباس850231722271022

كلية اآلداب/جامعة بابل387.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيكريم رحيم كريم قاطع851231721012063

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل382.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيبراق فرات ناجح عمران852231722113008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيعال اياد عبد عالوي853231722120021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبييحيى قاسم يحيى عبد854231721006075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزينب صالح شريد دعيم855231742076019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيزبيده جميل حسين محمد856231752098024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيامير حسام عبدالرضا حسوني857231751040006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيمها علي نوري هادي858231752096030
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل444.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلتطبيقيدنيا زمان صاحب جبر859231752146003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقياسراء وليد طالب كاظم860231752077003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0ثانوية عدن للبناتبابلتطبيقيهدير علي عبد الكاظم امان861231752076014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0ثانوية التفوق االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيمقتدى فاضل كامل ليلو862241751053010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءتطبيقيآيات ابراهيم علي داود863271752096001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيكوثر بهاء محمد جواد راضي864251752059235

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حسين تركي كاظم865241751017091

كلية التربية األساسية/جامعة بابل424.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ستار عبد الكريم مسلم866161751033114

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةتطبيقيطيبة مهند ناجي جواد867241752096027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيحوراء حسن رحمان عكموش868231752089011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيمريم بدر الدين عليوي عبد هللا869241752080040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل416.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيحوراء جاسم دروال راضي870231752089010

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل492.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبيرسل قحطان محمد رضا عبد الجاسم871231722140009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل464.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيعلي محمد رضا ابراهيم ظاهر872231721252047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل406.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبيزين العابدين عبد الرزاق كاظم عليوي873231721250033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيجبل كاظم هنون مريجن874231621003030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل415.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيهدى عدنان محمد هاشم875271742055221

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل405.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيهمام جاسم محمد علي اكبر876271751005181

كلية الطب/جامعة النهرين679.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيغفران باسم هادي عبد الكريم877181742176096

كلية الطب/جامعة النهرين679.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيكميل مازن هادي فاضل878181741006051

كلية الطب/جامعة النهرين671.3اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبراق حامد حسن عباس879271742060030

كلية الطب/جامعة النهرين667.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيهدى كاظم عباس ابراهيم880271742057147

كلية الطب/جامعة النهرين665.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيضحى هيثم مهدي سعيد881141742094093

كلية الصيدلة/جامعة النهرين642.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة ماجد نمر مكي882141742123004

كلية الصيدلة/جامعة النهرين642.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمآب محمد حسن محمود مجيد883121742086043

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين606.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيزهراء عبد الرسول علي عبود884271752059034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحسين احمد محمد يوسف885271741011011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين561.2ثانوية المتميزينالكرخ الثانيةاحيائيحسنين علي حسين حميدي886111741010022

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد المهدي عبد العزيز حسن887251741031476

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين558.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيعال عالء عبد المهدي ابراهيم888231752117033

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين523.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيحسن حيدر عداي محيسن889231741252045

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين476.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين مهند اسماعيل حسن890141751005019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين600.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيورود نافع نايف عايش891101742094032
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين594.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتبارك عمر بشير اسماعيل892101742078021

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين522.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديناحيائيعلي حيدر عبد الستار عبد الحسن893181741346041

كلية الطب/جامعة ديالى652.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم طالب عاشور مبارك894251742059414

كلية الطب/جامعة ديالى646.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرسل قيس عبد الزهره حسين895251742096052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى549.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيحسين محمد صالح مهدي احمد896211751211003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0اعدادية القدس للبناتديالىتطبيقيبدور حسن مجيد حسن897211752110007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين جاسم محمد كاظم898251741031174

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى578.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي السجاد مرتضى حسن حداد899221741379019

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيأحمد محمد المختار احمد حمود900211611002022

كلية العلوم/جامعة ديالى440.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا رائد فوزي اسماعيل901111611017043

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائياسراء سرمد سالم حمود902211742130002

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيرانيه حسام صبري عباس903211742143031

كلية العلوم/جامعة ديالى517.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيمريم رشيد جخيور محمد904211742100052

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيساره قاسم حسن عبدالرضا905211742130014

كلية العلوم/جامعة ديالى468.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيقاسم خليف هادي فيصل906231741177010

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيسجى نزار داود خضير907211742100033

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيدالل هاشم حميد صالح908211742156013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى524.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبينرجس خاتون محمد جاسم ناصر909211722129041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى503.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيعمار ياسر حسن محمود910211721083016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيوعد فاضل عباس طه911211721067037

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى501.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيهمام ياسين عباس فرج912211741263026

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى495.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيحسين احمد عباس هاشم913211741029011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى431.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين عبد الستار شهاب أحمد914211611002060

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425.0اعدادية القادسية المختلطةالنجفتطبيقيطيف باهر سلمان كشيل915251751111034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى489.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيفاطمه حميد رشيد عطيه916211742145070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيكرار حيدر عبيس حسن917231741161020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى452.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيعلي حمدان عناد ساجت918221751375027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى449.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقيزهراء مصطفى حسين محمد919211752160015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى567.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيغدير ظافر كامل جواد920211722129029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيفرقان باسم عبود عباس921211722129032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى432.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيعاتكة فاضل محمود جواد922211722130011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى468.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه لقمان وهاب حبيب923251742062974

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى409.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيحيدر فاضل عباس هاشم924211611029034
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيزهراء محمد حسين احمد925211722129013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيشيماء صاحب خزعل رضا926211722140061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة االولىاحيائينوراء سالم عبد الحسين مطشر927131742084015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيام البنين ماجد عبد الزهره محمد928231742271031

كلية الطب/جامعة كربالء688.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائياية احمد يوسف جبار929271742077014

كلية الطب/جامعة كربالء684.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياالء منصور صبر سدخان930271742060021

كلية الطب/جامعة كربالء674.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايه ميثم نوري سعيد931271742056029

كلية الطب/جامعة كربالء674.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيدعاء عادل مجبل حطيب932271742055059

كلية الطب/جامعة كربالء673.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير لفته وادي كطان933251742102023

كلية الطب/جامعة كربالء672.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور صباح مهدي محمد934271742056253

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيهدى عادل فراك حسين935271742077089

كلية طب االسنان/جامعة كربالء651.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيغاده منذر عبد الزهره عزيز936271742077057

كلية طب االسنان/جامعة كربالء651.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيهدى محمد علي تايه ذرب937271742054060

كلية طب االسنان/جامعة كربالء649.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيأيمان رشيد شرقي نتيش938271742091005

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمريم جواد كاظم محمد939271742077071

كلية الصيدلة/جامعة كربالء670.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيمريم سعد عبد الزهره ابرش940271742052069

كلية الصيدلة/جامعة كربالء666.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ محمد قاسم ياسين941221742203089

كلية الصيدلة/جامعة كربالء663.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب حسين خليل ابراهيم942271742055116

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبيد حسناوي عبود943221751046088

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء625.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيهاله صادق تايه ذرب944271752064133

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء625.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقينور الهدى هادي حسن مرتضى945271752061036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء600.9ثانوية الذرى للمتميزينكربالءتطبيقيجعفر صادق باقر حسن946271751029005

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء529.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيحنان كاظم محمد موسى947271752087014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء524.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيسندس بهاء الدين محسن محمد علي948271752060036

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء627.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيبتول باسم يوسف عبد هللا949291742071015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء626.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي مضر جواد حسين950161751126047

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء620.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعباس محمد عبدالحسين عمران951231741020092

كلية العلوم/جامعة كربالء581.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيامنه محسن علي عباس952271742068010

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسنا محمد هادي صاحب953271742060119

كلية العلوم/جامعة كربالء541.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائياسراء عباس فاضل حسن954271742070004

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيامل حسين عبد األمير عيسى955271742058023

كلية العلوم/جامعة كربالء526.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةديالىاحيائيحسن محمد حسين علي956211741016001

كلية العلوم/جامعة كربالء519.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديناحيائيمسلم يوسف رشيد عباس957181741346062
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كلية العلوم/جامعة كربالء481.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيايات حازم مجيد حسين958271752091019

كلية العلوم/جامعة كربالء477.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيرنا عباس صادق كاظم959271752064049

كلية العلوم/جامعة كربالء474.0ثانوية االوائل االهلية للبنينكربالءتطبيقيزيد محمود محمد جواد960271751039005

كلية العلوم/جامعة كربالء470.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقياحمد أياد جليل حبيب961271751027008

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء617.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيغفران عقيل عدنان جواد962271742063154

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء616.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور الهدى جواد كاظم جواد963231742090185

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء607.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيتقى حيدر نعمه عبد964181742205016

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء515.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيآيات ماجد عبود ناجي965231752100004

كلية القانون/جامعة كربالء489.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمرتضى نوري غازي اسيود966271721044161

كلية القانون/جامعة كربالء468.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيريام عبد الستار جبار شمخي967271722107030

كلية القانون/جامعة كربالء445.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيحسين ناصر حسين علوان968271721049041

كلية القانون/جامعة كربالء427.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبياحمد ايوب طاهر علي969271721049004

كلية القانون/جامعة كربالء427.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيسجاد جابر عطيوي محمد970271721049060

كلية القانون/جامعة كربالء423.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعلي قحطان محمد علي حميد971271721044108

كلية القانون/جامعة كربالء496.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفرح كاظم حسن حسين972271742056219

كلية التمريض/جامعة كربالء609.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيكرار جابر حميد هادي973231741172034

كلية التمريض/جامعة كربالء600.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عيسى علوان كاظم974241742111041

كلية التمريض/جامعة كربالء597.0ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمريم مرتضى عبد الكريم ناجي975231742132072

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كربالء419.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيفاطمه أنور محمد عبد الحسين976271742059098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيحيدر حسين حسن سوادي977231721006024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيرفاه يوسف نور علي978271722099027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء415.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيميس ماجد حميد مكاوي979271722099075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيهدى علي هادي كاظم980231622109098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء412.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيمصطفى علي مجيد عبد علي981231721003093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء437.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائياسماء احسان صاحب حمود982271742063014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقياحمد عدنان كريم حبيب983271751014007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيهدى شاكر احمد علي984271752055085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء439.0ثانوية الباقر للبنينبابلتطبيقياحمد حسن جبير كاظم985231751046002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيمرتضى طالب حسن حسين986221751068043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد رضا علي سالم عبد هللا987161751047111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء جليل عبد نصيف988271742056075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيحوراء ضياء ابراهيم جعفر989271742059035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء514.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين منصور حسن عزيز990251741014064
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء505.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمنتظر احمد كامل صكبان991231741006149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية كربالء للبناتكربالءتطبيقيفاطمه احمد شاكر جاسم992271752056088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء511.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءتطبيقيزينب عيسى انعيمه كمر993271752086004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء493.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلتطبيقيكوثر ازهر علي هادي994231752134020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء486.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه بريد كايم معيدي995241752115050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيزهراء طالب حاتم ذرب996271722084009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبياحمد عبيد علي عبد االمير997271721044013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيساره سالم مهدي هاشم998271722140039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيصفا احمد خضير جربوع999231722117091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيمها حسين علي ابراهيم1000271722051035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0ثانوية الوصال للبناتكربالءادبياسراء عبد االمير محمود حنيش1001271722143002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيآيات حيدر عبد الحسن زناد1002271622094002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء457.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيعبد الواحد وادي رهيو بوهه1003241721025018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء446.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيسجى علي حمزه ناصر1004231722080017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء434.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبياميره سعيد كاين عبد نور1005271722106005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء429.0ثانوية السبطين للبنينالديوانيةادبيحسن ميثم حسين صاحب1006241721066008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيحمزه عكش هبان كرز1007241721208021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء426.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيحيدر جاسم محمد مهدي1008251721152008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء425.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلادبيكرار حمزه عبد الكاظم لفته1009231721038044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء569.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيحنين صباح علي قاسم1010271742069032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604.0اعدادية كربالء للبناتكربالءتطبيقيتبارك رياض عبد الحميد محمد يوسف1011271752056025

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء442.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيجعفر صادق علي زغير1012291751003042

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء394.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبينبأ حيدر عبد الرحمن يونس1013271722108032

كلية الطب/جامعة ذي قار677.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعبد الكريم فهد خضر عبد1014221741001074

كلية الطب/جامعة ذي قار672.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيايالف حسين حمدان عبد هللا1015221742185006

كلية الطب/جامعة ذي قار671.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيهدى احمد عباس طناش1016221742112049

كلية الطب/جامعة ذي قار670.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيفاطمه حسن عويز سعدون1017221742183052

كلية الطب/جامعة ذي قار667.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء محمد قاسم ياسين1018221742203030

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار649.3ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزينب امين كاظم بهلول1019221742159016

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار649.0ثانوية التضامن للبنينذي قاراحيائيمسار حامد واسل سلطان1020221742016007

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار638.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة محمود سفاح ماهو1021221742393030

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار637.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عباس تبن جابر1022221742398022

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار636.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الهادي سلطان هلوم1023221742139103
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قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقيعقيل سعيد محسن راشد1024221751067060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار588.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد حسين علي نعيم1025161611094088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار593.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيعباس علي هالل علي1026221751021074

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيفاطمه علي عبد محمد1027221742170048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار627.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيحسن حيدر حسن حبيب1028221741001025

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيكرار نبيل فليح حسن1029251751034031

كلية العلوم/جامعة ذي قار558.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيساره علي بريد منعم1030221742113170

كلية العلوم/جامعة ذي قار532.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعلي هادي لفته كاطع1031231741042084

كلية العلوم/جامعة ذي قار526.0ثانوية الريام االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد رزاق بنيان جاسم1032221741097008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار489.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةاحيائيمحمد رضا واثق سالم عبد علي1033161741027026

كلية القانون/جامعة ذي قار524.0اعدادية النهضة للبنينذي قارادبيعلي توفيق حيدر عبد الحسن1034221721049013

كلية القانون/جامعة ذي قار523.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيشهد عبد الكريم ساجت سكر1035221722193035

كلية القانون/جامعة ذي قار513.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيعلي عبد علي حسن مكطوف1036221721004018

كلية القانون/جامعة ذي قار481.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيغاضريه جبار شذر سالم1037221722110011

كلية القانون/جامعة ذي قار463.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيعذراء قاسم ياسين حبيب1038221722134032

كلية التمريض/جامعة ذي قار620.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء محمد علي ملك1039221742113069

كلية التمريض/جامعة ذي قار599.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيزين العابدين ماجد رسن عبد1040271741005133

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار460.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رسول عباس نعمه1041221742391013

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار399.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيغدير جواد كاظم جبار1042291612051279

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار409.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيضحى عبد الحسين ياسين جعفر1043221612151053

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار390.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحسين هادي هجر1044221612128032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبينوراء جعفر رشيد سلمان1045221722149042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيدعاء رحيم خضير عباس1046221722193015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارادبيازهر جواد كاظم حسن1047221721308007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار434.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيزينب عقيل جبار صالح1048221722149025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0اعدادية الناصرية للبناتذي قاراحيائيروان جاسم محمد صيهود1049221742149016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار432.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيرحيل عقيل حاتم كاظم1050221742109021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار429.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعقيل مهدي جابر خطار1051291741002084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمحمد صادق حليم غانم1052221751036065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0ثانوية الشهيد طالب النجم المختلطةذي قارتطبيقيبنين ذياب احمد بستان1053221752278001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحسن كاظم ميس1054221742105044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيميساء محمد راشد عبد الرحمن1055221742323099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد عبد المهدي حسين1056221742150015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيابتهال جبار كاظم بردان1057221742156001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار486.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيزينب غني فليح لهيمد1058221742126018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيساره عبد الكاظم غانم نعمه1059221752105028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيسجاد رشيد منصور كريدي1060221751017036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار489.0(ع)ايران مدارس االمام علي الرصافة االولىتطبيقيمريم حكمت جارح صبر1061131752205010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار486.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيهبة هللا احمد عجرم فرهود1062221752190071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار577.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قارادبياستبرق مرتضى عبد الجبار كاظم1063221722390001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار516.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيسلمان هاشم سباهي خلف1064221751310076

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار438.0ثانوية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيصفاء ريه سلمان عبد علي1065221752138037

كلية اآلداب/جامعة ذي قار444.0(ع)ايران مدارس االمام علي الرصافة االولىتطبيقيمحمد فالح عبد الحسن هاشم1066131751205016

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار426.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيجنات علي زيارة عبيد1067161752162007

كلية االعالم/جامعة ذي قار422.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيزهراء ماجد حاتم تايه1068241722106023

كلية الطب/جامعة كركوك688.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيحوراء صهيب تحسين انور1069201742395034

كلية الطب/جامعة كركوك680.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسراء محمد امين مهدي مرتضى1070201742344008

كلية الطب/جامعة كركوك661.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيغدير ادريس قاسم كاظم1071201742118104

كلية طب االسنان/جامعة كركوك641.1ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمرتضى احمد علي عبد هللا1072241741041047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك617.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةتطبيقيحبيب شوقي حبيب دراغ1073241751022003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك605.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب احمد صالح علي1074201742118066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك529.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمصطفى هدايت ابراهيم محمد1075201741005045

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيساره جمعة محمد اسماعيل1076201742144017

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد جاسم رحيم مذكور1077201741259105

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكتطبيقيزهراء حيدر صابر رضا1078201752118021

كلية العلوم/جامعة كركوك462.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمصعب فتاح حسن عبد هللا1079201751303145

كلية العلوم/جامعة كركوك456.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقيشيفان ازاد جبار سعيد1080201751302027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك448.0ثانوية هاجر للبناتكركوكتطبيقيزينب جواد نجم باقي1081201752150006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائياحمد سالم عمر نامق1082201741303017

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك513.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيصباح محمد سمين احمد1083201741001098

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك462.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيخليل عبد هللا كعيم محمد1084141741011042

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كركوك397.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيسراب كمال شكور صابر1085201612154016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك439.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيفاطمه محمد امين عز الدين امين1086201722113028

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك405.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيحسين احمد محمد شريف1087201721081015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك419.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيحسن عدنان خورشيد ابراهيم1088201751390021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك463.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيساره احمد عبد الحميد محمود1089201742120015
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك433.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقياحمد كاظم علي عباس1090201751001012

كلية اآلداب/جامعة كركوك384.0ثانوية زوزك للبنيناربيلادبيناظم محمد خير الدين ناظم عاصي1091311721016029

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك435.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبياسراء عبد الرحمن احمد حسين1092201722148004

كلية الطب/جامعة واسط677.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيشهد صالح صاحب دبي1093261742097050

كلية الطب/جامعة واسط673.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمصطفى عبد المطلب محمد كريم1094261741010161

كلية الطب/جامعة واسط659.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره عبد االمير نجم عبد1095251742062698

كلية الطب/جامعة واسط658.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيدعاء عباس علي محمد1096231742120035

كلية طب االسنان/جامعة واسط646.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي شهيد هادي داري1097261741010097

كلية طب االسنان/جامعة واسط640.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىاحيائيحمزة قاسم حمود جواد1098211741050006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط622.0ثانوية كميت للبناتميسانتطبيقيدالل عبد الرضا ثجيل كوجي1099281752067007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط590.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيعيسى عدنان محسن سدخان1100261751004027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط536.0ثانوية بدرة للبناتواسطتطبيقيابرار جواد كاظم حنظل1101261752117001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط530.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانتطبيقيمحمد صاحب بطي مهنا1102281751010018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط607.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيسمانه علي مطر سلمان1103261742078023

كلية العلوم/جامعة واسط578.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيتمارة علي حميد غافل1104261742116019

كلية العلوم/جامعة واسط576.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائياية خالد عيدان جعفر1105261742102009

كلية العلوم/جامعة واسط540.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي حسين جاسب جبار1106271741002098

كلية العلوم/جامعة واسط499.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطتطبيقيتمارة سعد غني عزيز1107261752082005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيعلي محمود توفيق محمود1108261741002034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط520.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمصطفى ماجد جبوري لفته1109261741001180

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه احسان جواد كاظم1110251742062915

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط480.0ثانوية الرباب للبناتواسطاحيائيزينب ماجد علي عسكر زيد علي1111261742113036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط455.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيمحمد خالد زيدان كاظم1112261751001056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط447.0ثانوية جصان للبناتواسطتطبيقيمريم صادق عبد االمير محمود1113261752071008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط444.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيكرار عقيل اسماعيل محمد1114261751033029

كلية القانون/جامعة واسط519.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيهاجر عبد الحسين مطرود مراد1115261722106036

كلية القانون/جامعة واسط491.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمحمد حكيم عبد المهدي عبد الوهاب1116261721006088

كلية القانون/جامعة واسط472.0ثانوية بلقيس للبناتواسطادبيحوراء رياض لفته عريبي1117261722116006

كلية القانون/جامعة واسط464.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيزينب ابراهيم علي عبد هللا1118261722102029

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائيمالك توفيق علي حسين1119161742275010

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط446.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار برهان راضي جليل1120251741031537

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط435.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيمنتظر نؤاس كمال الدين مطر1121261721044045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيسرى علي حسن عبدالعباس1122261722109055
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط423.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبينور عبدالحسن ولي صفر1123261722109091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيكرار عبد المحسن عبد الكاظم خشان1124261741027086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط430.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيحنين اياد فاضل هارون1125221752187014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيرسل طالب عبيد سكر1126281752190015

كلية التربية/جامعة واسط541.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيعبد الهادي ايهن ظاهر طويرش1127261721017049

كلية التربية/جامعة واسط525.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيايه حسين علي موسى1128221722172004

كلية التربية/جامعة واسط426.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمحمد رضا جواد عبد هللا موسى1129251721011053

كلية التربية/جامعة واسط413.0ثانوية الفاطمية للبناتواسطادبينوره محمد غليس حشيف1130261722081030

كلية التربية/جامعة واسط413.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانادبيحسن حسين هتير محمد1131281721008008

كلية التربية/جامعة واسط412.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبييقين سرمد زيدان حيدر1132241722115052

كلية التربية/جامعة واسط407.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيسلمان فرج وافي علوان1133251721008063

كلية التربية/جامعة واسط404.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيضياء حسين ناصر فرعون1134261621175009

كلية التربية/جامعة واسط403.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءادبياحمد فاضل حديد علي1135271721152005

كلية التربية/جامعة واسط493.0ثانوية الرباب للبناتواسطاحيائييقين علي جاسم عبد1136261742113062

كلية التربية/جامعة واسط477.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيمظاهر عبد الزهرة شالكه محمد1137221751063050

كلية التربية/جامعة واسط474.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيمرتضى صالح مهدي سالم1138221751013092

كلية اآلداب/جامعة واسط395.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيعاطفه جودت كاظم محمد علي1139261722097020

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائيمروة حسين مصطاف كريم1140261742114018

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط444.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيعبد النبي ربح هاشم داود1141281751005015

كلية الطب/جامعة ميسان677.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيمريم علي محمد ياسين1142281742077026

كلية الطب/جامعة ميسان674.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيزهراء نعيم حسن مغد1143281742062028

كلية الطب/جامعة ميسان668.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيرسول نعيم حسن مغد1144281741008026

كلية طب االسنان/جامعة ميسان640.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيسعيد جبار مهدي هادي1145251611001256

كلية طب االسنان/جامعة ميسان663.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيشهد وليد فاضل مجلي1146281742055037

كلية طب االسنان/جامعة ميسان640.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء قيصر فارس فيصل1147221742113130

كلية الصيدلة/جامعة ميسان675.0اعدادية الثورة النموذجية للبنينميساناحيائيعلي فرحان جبار حسين1148281741001068

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0اعدادية الثورة النموذجية للبنينميسانتطبيقياحمد خالد جاسم كاظم1149281751001008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان594.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيزهرة سالم مطر حسين1150281752070021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان606.0قم- ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايران الرصافة االولىتطبيقيحيدر نعمة جاسم علي1151131751210005

كلية العلوم/جامعة ميسان630.0اعدادية العمارة للبناتميساناحيائيمريم مقدام عبد العطوف طاهر1152281742059089

كلية العلوم/جامعة ميسان538.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيزهراء علي فنجان فرج1153281742068027

كلية العلوم/جامعة ميسان527.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيزهراء سالم لعيبي فليح1154281742072008

كلية العلوم/جامعة ميسان537.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيزينب وحيد حسن حسين1155281752055029
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كلية القانون/جامعة ميسان447.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيمرتضى خالف خوين كريم1156281721012050

كلية القانون/جامعة ميسان422.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيزهراء حسن عبد فزيع1157281722061006

كلية القانون/جامعة ميسان411.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيقاسم ناصر دهش محمد1158281721005028

كلية التمريض/جامعة ميسان602.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيهدى زامل عبيد دراج1159281742077032

كلية التمريض/جامعة ميسان579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور الهدى ياسين عبد الكريم ابراهيم1160251742100244

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان420.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقياسماء علي عبد الحسين عيدان1161281752074001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان436.0اعدادية الثورة النموذجية للبنينميسانادبياحمد حمزه طه ياسين1162281721001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان430.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانادبيرضا كاظم أحطيب هزير1163281721008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان421.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانادبيمهدي محمد جاسم جعفر1164281721011065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان406.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنينميسانادبيعمار ناجي علي جبارة1165281721028037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان436.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيحسن محمد خلف عذيب1166281741151029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان506.0ثانوية المشرح للبناتميسانتطبيقيناهية ظاهر روكان حسين1167281752072011

كلية التربية/جامعة ميسان551.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبينرجس كامل عبد علي حسن1168281722077044

كلية التربية/جامعة ميسان473.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبياحمد عبد الرزاق غانم رجال1169281721009003

كلية التربية/جامعة ميسان473.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبينبأ رضا حسين عبيد1170281722063057

كلية التربية/جامعة ميسان468.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيدعاء ناصر طاهر مناتي1171281722091022

كلية التربية/جامعة ميسان463.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانادبيحبيب حسين هتير محمد1172281721008007

كلية التربية/جامعة ميسان458.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيشهد حازم جاسم محمد1173281722064020

كلية التربية/جامعة ميسان456.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيزينب رضا حسين عبيد1174281722063029

كلية التربية/جامعة ميسان455.0ثانوية البتول للبناتميسانادبينور محمد عبد الوهاب حسين1175281722056087

كلية التربية/جامعة ميسان448.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبينور كامل جبر قاسم1176281722071043

كلية التربية/جامعة ميسان447.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبياسراء مرتضى رحيم ارزوقي1177281722062004

كلية التربية/جامعة ميسان443.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيبشرى سالم مطر حسين1178281722070013

كلية التربية/جامعة ميسان441.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيفاطمة سامي سعدون راضي1179281722092045

كلية التربية/جامعة ميسان551.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيزينب كاطع عداي عبيد1180281752068027

كلية التربية/جامعة ميسان549.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيدعاء ستار غانم خريبط1181281752068018

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان431.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيعلي مالك عبد الصاحب جاسم1182281721005027

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان417.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزهراء مالك خشن جبار1183281722088029

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان415.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيمنتظر جليل كاظم جناني1184281721007049

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان398.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء فيصل قاسم علي1185151722047051

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان464.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيغدير رعد علي حسين1186281742075016

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان445.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيزهراء مهدي شبار داغر1187281742061006

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان445.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيامنه محمد كريم شياع1188241742088002
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كلية التربية االساسية/جامعة ميسان440.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيكرار رمضان كرم ديوان1189281741151139

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان438.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرقيه حسن حنون معارج1190251742170106

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان470.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيمريم طعمه جعفر حسن1191281752063036

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان466.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيتهاني محمد سكر هويمل1192221752104007

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيكوثر مهدي عيسى فلحي1193281752190044

كلية الطب/جامعة المثنى669.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيعلي خضير عباس جاسم1194241741029058

كلية الطب/جامعة المثنى662.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احمد عبد الجواد عباس1195241742124061

كلية الطب/جامعة المثنى659.0ثانوية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيحوراء كامل ناهي غافل1196221742138010

كلية طب االسنان/جامعة المثنى648.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيساره حسين نور عباس1197291742055048

كلية طب االسنان/جامعة المثنى647.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيجهينة محسن عزيز ظاهر1198291742071023

كلية طب االسنان/جامعة المثنى643.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمؤمل حيدر طالب خليل1199221741035132

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0اعدادية الفتوى المباركة للبنينالنجفتطبيقيمحمد حسن حمزة موسى1200251751051013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيرقية كريم علي خليف1201291742051101

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى605.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيايات فليح رهن زغير1202281742077005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى584.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي عبد السجاد خضير1203161751026062

كلية العلوم/جامعة المثنى564.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيرقية سعد حميد راضي1204291742071036

كلية العلوم/جامعة المثنى558.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائينور الهدى ميثاق هادي محمد1205291742160049

كلية العلوم/جامعة المثنى508.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيبنين جواد عبد الكاظم خير هللا1206291742050016

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى473.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيعلي راجح وهيب جثير1207281741151111

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى469.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى عبد االمير جبار جوهر1208291751007212

كلية القانون/جامعة المثنى539.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيعلياء عماد شنشول خلف1209291722058046

كلية القانون/جامعة المثنى434.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمحمد جبار رحيم حسين1210291721017222

كلية التمريض/جامعة المثنى595.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيفاطمه صبار عطيه عباس1211231742145083

كلية التمريض/جامعة المثنى582.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينورس حيدر فرهود هادي1212241742114159

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى400.0الخارجياتالمثنىاحيائينوره  جاسم عناد جويد1213291742401016

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى402.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينالمثنىتطبيقيايمن محسن عزيز ظاهر1214291751153019

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرقية حميد شاكر جبر1215291742057108

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة المثنى385.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد خالد عبد الكريم راجي1216291611007407

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى428.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيعلي محمد مهدي جعاز1217221721011060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى394.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزينب مؤيد عبد الحميد شاكر1218291722060097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد ناجي جياد1219241742220112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى539.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيامنة رياض حميد راضي1220291742071009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى مهدي صالح شنيار1221161741357047
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى492.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه تركي عطيه راضي1222291752056035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى569.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينالمثنىادبيناهي عبد ياسر حمود صايل1223291721153214

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى449.0ثانوية البدور للبناتالمثنىادبيخمائل جميل حمود مشكور1224291722072041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى432.0الخارجيونالمثنىادبيعلي تحرير حسن فريد1225291721400027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى570.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيغسق رسول جبار مشعل1226291742057177

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى418.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيضرغام فاضل حسين مشاري1227231721187007

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى404.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيزينه عالء عطيه عبد الجبار1228291722058036

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى459.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائياقبال سعد كاظم عودة1229291742057015

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى454.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحوراء حيدر عباس جبار1230291742051074

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء529.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيعلي مسلم نجم عبد الحسين1231181751006028

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء523.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مرتضى جاسم هاشم1232161752165024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء559.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيزهراء عمار اسماعيل كريم1233211742093013

كلية التربية/جامعة سامراء451.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيمروة رياض حميد راضي1234291742071074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر471.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيرضا صفاء جاسم محمد1235181741006027

كلية القانون/جامعة سومر459.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارادبيمرتضى عادل سعدون حسون1236221721010077

كلية القانون/جامعة سومر428.0ثانوية علي المرتضى للبنينذي قارادبيرضا محمد هادي عبد الحسين1237221721038006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر408.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيتبارك حيدر خلف عالوي1238221722149006

كلية التربية االساسية/جامعة سومر475.0ثانوية تبارك اللبناتذي قارادبينور الهدى رياض عبد حسن1239221722184021

كلية التربية االساسية/جامعة سومر440.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيزينب عبد الكريم خليل عبيد1240221722172014

كلية التربية االساسية/جامعة سومر471.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائيافتخار مرزوك حسن نوري1241221742117003

كلية التربية االساسية/جامعة سومر455.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيزينب حسين مشجل راشد1242221742189021

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر430.0ثانوية المؤمنات للبناتذي قارادبيانوار حسين ماجد عبد علي1243221622138004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر421.0ثانوية المؤمنات للبناتذي قارادبينور الهدى صباح داجي عفات1244221722138024

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر418.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارادبيزهراء رائد عدنان شنان1245221722162012

قسم إدارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء522.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيعقيل كاظم عكله جبار1246251751008129

قسم إدارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء505.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيسجى احمد طعمه نعمه1247251752062080

قسم إدارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء485.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي اياد لفته فرحان1248241751003064

قسم المنشأت الهيدروليكية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء472.0الخارجيونبابلتطبيقيابو الحسن محمد مرعي جاسم1249231751400001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء594.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيحوراء جعفر ناصر ساكن1250181742205021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء557.0ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق حسن عوض حنتوش1251251741038016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء548.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيرسول فاضل حسن فرهود1252231741067025

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء470.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيروز حسين جبار محمد1253231612141019

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء443.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيأنوار حاكم عبد الواحد محمد1254231612109015
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء431.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيعذراء عبد الكاظم كزار شمران1255241612102123

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء519.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعبدهللا علي عبدالحسين سرحان1256231741006077

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء518.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيغاده اياد محي مخيف1257231742090145

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء470.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيسجاد علي جليل غليم1258281741012023

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء418.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه عاد حسين عطيه1259231742141015

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء398.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل حيدر عبيد محمد1260241741036093

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء402.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد حيدر حسون تايه1261231741074013

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء415.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيجعفر عباس جواد كاظم1262231611006045

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء402.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى تكليف عرفي بردان1263241751010052

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى518.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد عباس محمد علي1264201741001025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة400.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيمحمد عباس محمد علي1265201751018025

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر عبد الحسين محمد عبود1266251741031828

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حسام فاضل جبار1267251742062450

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية672.0قم- ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايران الرصافة االولىاحيائيفاطمة علي حمود عناد1268131742210013

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ماجد محمد عبد1269251741031493

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر407.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقياحمد عبد االمير محسن عطية1270241751013008

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز662.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيحسن عقيل ناصر سعيد1271161751028022

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء محمد جابر عبد العالي1272161752183016

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز646.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حارس كاظم ماهور1273161752145022

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي عبد السجاد خضير1274161751131019

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز617.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي كريم عبد السجاد خضير1275161751131083

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز616.0اعدادية الفتوى المباركة للبنينالنجفتطبيقيعلي هادي موسى جواد1276251751051008

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز619.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب منير محمد سالم1277161742165134

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز616.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب قاسم باقر كاظم1278251742062997

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز611.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر حسين حمود علي1279161751017087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية466.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيموسى حسين علي حسون1280231611006258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية434.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين علي ادريس مصطفى1281101751004007

كلية التربية/جامعة الحمدانية428.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةتطبيقيفاطمه نجاح عبيد غثيث1282241752088017

كلية طب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية656.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيافنان حمد علي محمود1283111742080005

كلية طب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية656.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيموسى جعفر موسى صاحب1284221741019125

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية642.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمسلم عقيل طالب كاظم1285271741005318

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية641.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيياسر جعفر كاظم قاسم1286201741048267

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيثروان نمير عبد الخضر حيذور1287241741062006
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمرتضى اياد عبد الزهره عبد هللا1288231741251254

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0ثانوية المؤمل للبنينبابلاحيائيقاسم وهاب راضي عامر1289231741060038

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم515.0ثانوية ابو تراب للبنينميسانتطبيقيعلي رعد علي حسين1290281751036024

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد العباس عبد هللا عوده1291251741007154

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية509.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قاراحيائيعباس نوري يوسف ساجت1292221741005016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيبه شدار سالم عمر نامق1293201741303045

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية523.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيمحمد علي حسين علي1294201751018027

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمد عبد الحكيم اكبر علي1295201751005052

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيصاحب زين العابدين اكبر عزيز1296201751018012

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية482.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيوسيم يوسف احمد فرحان1297201751001137

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية473.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد طارق فتح هللا عثمان1298201751001110

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعادل حسين علي سعدون1299241741027063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسنين حسين جهاد ظاهر1300251741009059

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه عبد الجواد نومي صخيل1301251742062391

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عماد جبار كشيش1302251742087046

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى احمد طالب كنين1303251741007247

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيصادق يونس عبد الرزاق جاسم1304291741005049

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 493.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد محمد عبد الجليل يوسف1305251741031065

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 474.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفاحيائيسبأ وابل عبد هللا وبل1306251742069004

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفاحيائيمصطفى قاسم عباس منسي1307251741012137

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد باقر احمد عبد الرحيم حسين1308251751034038

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحيدر علي ثائر حميد محمد1309251751031082

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمة يعرب قاسم عوده1310251742062913

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيجعفر نمير هادي رضا1311291751003043

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيكوثر قاسم حسن علي1312251742100059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيعال يحيى لطيف صنيخ1313271752079036

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيرضا خالد كباشي عبد الكريم1314161751302014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حسن علي مرتضى محمد علي1315251751034043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيسجاد محمد عبد محيسن1316221741019062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيحسين علي محمد عبداللطيف1317231741027013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء صباح حسن عزوز1318251742062484

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه فرحان عبيد حسين1319271742060071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس سعد طويرش خزيعل1320141742140134
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي احمد اسماعيل محمد1321261741001093

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيافراح خالد حسين عطيه1322241742130009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمضر عدنان كريم حبيب1323271741014151

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيسجاد احمد خضير عباس1324271741151038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيميس احمد عبد الحسين علوان1325241742130070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيسجاد جاسم ميدان نيران1326241741009020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيهاله حسين سعيد جبر1327231742077075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيمريم محمد جاسم محسن1328221742161089

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيحسين علي فنجان فرج1329281751011032

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد فليح صاحب مطر1330271611005028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية ثورة المختار للبنينالرصافة الثالثةادبيرياض عامر حميد ذنون1331151721021033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب مازن ابراهيم مجيد1332141722070058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء قاسم عبد الوهاب عباس1333111722215024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيالمصطفى جواد كاظم ساده1334151751015004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين رياض حسين تريجي1335141751173019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيضحى ماجد عبد الزهره محمد1336121752105050

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيشهد عبد هللا عطيه طشار1337231722130022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيايات ماجد جبوري لفته1338261742102008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيسجاد بشير عبد الساده عبد علي1339221741015012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيفاطمه كطران محمد جاسم1340271742089051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار عمران كامل موزان1341161742204019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عبد الكاظم نشو نخش1342251741052006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيرضا علي وهاب محمد حسن1343241741015037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيعلي محمود حديد علي1344271741034046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائياسامة عباس عبيد لفتة1345231741022011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيصدر الدين حيدر عبيد محمد1346241741036058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيرند حسين صاحب لفته1347261742087038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمهدي محمد رضا عبد الصاحب حسن1348251741008191

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيابرار عبد االمير خضر فرج1349221742135002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائييقين محمد رضا راضي1350251742100378

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء عباس علي محمد1351231742120057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرسل عادل لفته فرحان1352241742121049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمحمد تقي موسى محمد يوسف1353271741011043
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيليث واثق كاظم جويد1354221741098079

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جليل جمعة حسين1355151742045026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل علي قاسم عبد الرسول1356121742090011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيرانيا كاظم هالل غالي1357231742145036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديناحيائيفاطمه لبيب رشيد عبد االمير1358181742346020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيفاطمه حيدر عبود خضير1359271742054041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزهراء جبار فاضل محمود1360271742071019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائينرجس كامل مالك مهدي1361231742134033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حمزه ياسر محيل1362111742085061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الفتوى المباركة للبنينالنجفاحيائيمحمد سلمان كزار سويت1363251741051058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حيدر كاظم عبد النبي1364251741031624

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيسجاد احمد حسن حسين1365271741009049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيغدير مهدي حربي حسين1366271742052058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0ثانوية المؤمل للبنينبابلاحيائيمحمد باسم حمادي حسين1367231741060045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيابتهال حسن عبد فزيع1368281742061001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىاحيائيمحمد علي محمود جواد1369211741050013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء مشتاق جبار صكر1370141742111040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيزينب علي محمود جواد1371211742130013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائييحيى عبد االمير عبد علي سلمان1372251741150321

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيوالء مهند عبد المحسن حسين1373131742086069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب جواد حسين هويدي1374251742096094

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيزين العابدين انور سعدي حمو1375261741001064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىاحيائيمنتظر علي كاظم عبد هللا1376211741050014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى رياض فرحان عباس1377241741070015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائياحمد ابراهيم راضي رسن1378221741046001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيحسن سالم عباس ليلو1379261611033020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيتبارك عبد الحميد علي حسين1380281742078011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينبأ جعفر موسى ابراهيم1381251742100179

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيزينب احمد محمد يوسف1382271742095033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيعلي موحان حمادي مسلم1383281741009034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيعلي األكبر سليم خلف زايد1384261741007081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميساناحيائيمرتضى عطيه جالب زيبك1385281741044026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد حسين كوسج حمد1386221741093004
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ مدرك شوكان موزان1387161742278028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيناظرة عبد الرضا لفتة ماضي1388241742106097

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قاراحيائيماجد سامي حميد كشاش1389221741311062

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قاراحيائيكرار بنوان جودة صبيح1390221741375028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيمرتضى عبدالزهرة حميد علي1391231741022061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائينوره حاكم عبد الحسين جريان1392251742084464

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيعبير حسن متعب عبد1393221742323076

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عماد سكر عبود1394121741032052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد باقر عبد الكاظم لفته ماضي1395111741023053

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيايات علي غني حنون1396221742108004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر عبد محمد عادي1397101612109104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراق رعد محمد لطيف1398141742074017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى509.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد مرتضى مهدي مكاوي1399131741020074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياشراق رعد محمد لطيف1400141742074006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حيدر فوزي محمد1401131742070144

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب أحمد عمران حسن1402121742107102

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جعفر محمد عبد االمير هادي1403141741058002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف عبد هللا ياسر راضي1404141741064025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدانه اديب علي حسين1405111742109023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم حسام الدين فوزي صادق1406111751209002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد نعمه محمد شندل1407251751007304

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيحيدر محمد كاظم محمد علي1408231751006026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيحوراء فالح باهيز جالب1409281752057008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيمحمود حامد اعوج كاظم1410271751036074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيمحمد رضا عباس حمزه1411231751017081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبصائر احمد محمد حسين قاسم1412141752107006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينالبصرةتطبيقيرضا رعد عبد الرزاق علي1413161751093004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقييوسف يعقوب يوسف درويش1414271751150187

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعلي خالد محمد امين مجيد1415201751312050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد ماجد حسين شنيور1416121751206097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينكركوكتطبيقيمحمد جليل رمضان حسين1417201751002036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية المشرح للبنينميسانتطبيقيمحمد باقر رياض لعيبي فليح1418281751018061

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيرقيه علي حسين سعد1419251752062045
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيحيدر خالد خزعل عبد هللا1420211611026022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيندى ناجي رحيم محسن1421251742084424

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمحمد علي حسين محمد1422231741046029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية سدرة المنتهى للبنينكربالءتطبيقيحسن احمد حسن رشيد1423271751041003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين غريب عبد الساده كاطع1424221751003045

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حيدر ياسين جاسم1425161751044075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب ماجد عبد الزهرة محمد تقي1426121612105115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيشكر حميد شكر عبد االمير1427131611023031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الدينادبيمصطفى لبيب رشيد عبد االمير1428181721346155

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيعبد الستار جبار عبد مطر1429131721009053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر قيس جاسم شمخي1430141721005022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى فليح جعفر فليح1431151721007111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء مهدي صالح شمخي1432141742110058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيسرى طالب مطشر شليبه1433131752101039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمحمد سالم رضا منصور1434251751008181

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0الخارجياتالرصافة االولىادبينورا حيدر عبد الحسين عبد علي1435131722401090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر جبار عباس عليوي1436121721009030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد عيدان جبير جمر1437231741252175

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيعبد الهادي جاسم نعمه جاسم1438231621054034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيحسنين حيدر علي حسين1439251751034008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيجمانة عبد السالم عبد الرضا عفلوك1440161742145041

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مصطفى سرحان مزبان1441161742278016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحيدر علي دخيل عبد الساده1442161741075051

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيسحر حيدر سالم جعفر1443161742283025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيمحمد فتاح صالح مهدي1444241741014031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب عبد االمير كامل عبد السادة1445291742065039

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل محمود حمادي كاظم1446161742202038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيمحمد مرتضى خنجر محي1447161721052048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقينور محمد غانم علي1448161752227031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيحسين داود سلمان عبيد1449161751043046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احمد هامل جابر1450161751013049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسن بيدان دخن1451161751014059

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيبتول احسان عبد صخي1452221752104006
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قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبينور فاهم ثجيل عريف1453221722161028

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيسميه نصير مجبل كاظم1454281752063027

45 من 45صفحة 


