
قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد704.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر جاسم محمد علي1141742093065

كلية الطب/جامعة بغداد703.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائياحمد سمير محمد سبع2211741030003

كلية الطب/جامعة بغداد698.5اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه فاضل عباس سعود3131742070148

كلية الطب/جامعة بغداد698.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيعبدالرزاق خضير ياسين عبيد4211741263011

كلية الطب/جامعة بغداد696.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشهد محمد احمد صالح5101742100068

كلية الطب/جامعة بغداد696.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيطه عبد المجيد عبد الرزاق عواد6131741037028

كلية الطب/جامعة بغداد696.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيجمانه عماد هادي حسين7121742109015

كلية الطب/جامعة بغداد696.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء غنام حسين صبار8111742070057

كلية الطب/جامعة بغداد696.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائياسماء غسان عبود احمد9211742140013

كلية الطب/جامعة بغداد695.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى نجاح فاضل جاسم10131741020092

كلية الطب/جامعة بغداد693.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور علي طعمه محسن11131742118201

كلية الطب/جامعة بغداد692.7ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسارة حارث درعم بالوة12141742129027

كلية الطب/جامعة بغداد692.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عبد هللا سعد هللا عبد هللا13131741012074

كلية الطب/جامعة بغداد691.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد االله غانم نعمه زغير14111741025025

كلية الطب/جامعة بغداد689.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيلطيف حسون علي لطيف15211741226010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد687.2ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيايه وليد لطيف عبد16111742113014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد687.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الصمد صبر مطر كاظم17141741047054

كلية طب الكندي/جامعة بغداد686.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيايه مناضل رشاد عبدالخالق18211742143015

كلية طب الكندي/جامعة بغداد686.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيسماره احمد عطا مهدي19211742146034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد686.0ثانوية التسامح المختلطةبابلاحيائيحوراء قاسم محمد دخين20231742192003

كلية طب الكندي/جامعة بغداد684.4ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيايالف لؤي سعدي مجيد21131742108010

كلية طب األسنان/جامعة بغداد675.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا لطيف خضير نايف22111742068046

كلية طب األسنان/جامعة بغداد675.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيسجى فؤاد نصيف جاسم23221742190067

كلية طب األسنان/جامعة بغداد671.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء امير علي لطيف24141742100043

كلية طب األسنان/جامعة بغداد670.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائينقاء خالد عبد حمد25101742101082

كلية طب األسنان/جامعة بغداد669.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء سعد رسول رزوقي26131742108031

كلية طب األسنان/جامعة بغداد669.0ثانوية المناهل األهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيريحانه حسين عبود تركي27101742080013

كلية طب األسنان/جامعة بغداد666.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر زبير صبار زبير28131742101072

كلية طب األسنان/جامعة بغداد665.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيسجى محمود جاسم حميد29211742110038

كلية طب األسنان/جامعة بغداد663.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيتوج جمال علي زينل30101742101019

كلية الصيدلة/جامعة بغداد696.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائياسراء كاظم محمد كاظم31131742121011

كلية الصيدلة/جامعة بغداد673.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيثقتي كريم عبد كاظم32121741026012

كلية الصيدلة/جامعة بغداد672.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور زياد عبد الستار صوهج33131742117189
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد670.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور ضياء محسن هادي34141742144039

كلية الصيدلة/جامعة بغداد667.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان عبد الرزاق محسن عليوي35141742077003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد666.0ثانوية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسراب وسام داود فرحان36141742136021

كلية الصيدلة/جامعة بغداد660.0اعدادية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود احمد محمود صالح37101741016059

كلية الصيدلة/جامعة بغداد659.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى دري عدنان طه38101741013124

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.5ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي احمد شاهين حرفش39141751007014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىتطبيقيسرمد فائق عيدان رشيد40211751037004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم حامد شاكر حسين41101751016001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيمالك اركان كامل كاظم42251752062131

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء عباس كريم علوان43131752075004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيرانيه احمد مازن احمد44101752118018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد كرجي ابراهيم بديوي45101751042031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقينمر طه رشيد عبد العباس46141751042029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد621.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيلينا اسعد عيسى صادق47141752106023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد فالح حسن الزم48141751027044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي محمد نافع حسن49101751026096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0ثانوية حمرين للبنيناربيلتطبيقيالبراء احمد محمد خلف50311751011013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى خليل صبري جاسم51101751205147

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيياسر جاسم محمد موسى52191751056030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيجمال الدين منذر عبد الكريم معروف53131751001024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية طه االمين للبنينواسطتطبيقيعماد راضي صالح شمال54261751026022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك سعد عزيز عيسى55141752070011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقيحسين علي خليل شالل56211751029006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0اعدادية حطين للبنينبابلتطبيقياحمد جمال يار مراد علي57231751023001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيجاسم محمد يوسف زين العابدين58251751157031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيانس سعد محمد علي حسين59111751004031

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيشغف عالء عبد اللطيف توفيق60131742101042

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيزين العابدين عفيف خضير عباس61101751018022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.7اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسناريه جمال ابراهيم علوان62131742117115

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيسرى شاكر محمود جاسم63101742090040

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسبأ ناهض محمد كاظم64111752103023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد613.6اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساميه خالد عبد القادر مصطفى65101742115097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد612.5ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء صفاء الدين شعالن جاسم66101742102015
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء محمد علي كشكول67121742105010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيمدثر بهجت شاكر محمود68191741104038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى صالح عبد حسين69121742107117

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر سلمان عبد نعمة70141741027002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم باسم فليح محمد71101742115161

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عالء عبدالجليل ابراهيم72111741003015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمالك حسين علي حسون73151752049053

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيسجاد جاسب ضمد حسن74281751002031

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين صالح الدين مهدي أغاجان75111751011024

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقياحمد عباس طالب حمزة76231751006004

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيمحمود ياسين محمود صالح77211751014068

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد509.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسرى محمد عيال هزاع78111752070021

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيرامي وليد عبد الوهاب عبود79141751015020

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين محمد مكطوف محمد80111741017014

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه جواد كاظم حسن81111742114003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد493.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد عثمان طه محمد82121751022015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد487.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياية واثق جعفر عباس83141752072004

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيرغده فالح كريم فارس84101742103019

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين حاكم جبر جوده85241741001062

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيعائشة ثابت حامد عبيد86101752118030

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه فريد يونس حميد87141742107043

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.1ثانوية المتميزاتالرصافة االولىتطبيقينور سعد فاضل محمد88131752108006

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير عبد االمير غيدان اسماعيل89141742117059

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكتطبيقياحمد قاسم محمد حبيب90201751067008

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر شهاب احمد ابراهيم91101751020108

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد518.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيمثنى علي غضيب راضي92101751006050

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيالصديق عدي لطوف فاضل93181741002016

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جبار ناصر كنيهر94151742046037

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيموسى اياد شاكر عباس95101741017072

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء جاسم محمد صالح96111742075019

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه عيدان عبود مخيلف97151742040012

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيا عماد كاظم جواد98131742124006

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيميار احمد محمود سالم99101742090073
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كلية العلوم/جامعة بغداد602.6اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسيل عادل احمد علوان100121742106006

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء خلف كزار شمخي101141742108019

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مهند خليل ابراهيم102101741013121

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي حسن علي رويض103151741006063

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعمرو شاكر يونس احمد104101741013097

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء نصير معطي مظلوم105121742102035

كلية العلوم/جامعة بغداد590.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره طه عبد الحسن فرج106121742094104

كلية العلوم/جامعة بغداد588.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائينور جميل عبد الهادي فرحان107131742108079

كلية العلوم/جامعة بغداد588.0ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبنيناربيلاحيائيقتيبة علي حسين علي108311741020033

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيحسين جواد كاظم محمد109151741012011

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيعلي عدنان عباس خضير110191741010037

كلية العلوم/جامعة بغداد580.0ثانوية البدور للبناتبابلاحيائيرقيه ابراهيم كريم علي111231742085011

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيفاروق عمر رشيد حمود112131741029037

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين علي فاضل كاظم113131742111017

كلية العلوم/جامعة بغداد577.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيشيماء ظافر سامي مهدي114101742076020

كلية العلوم/جامعة بغداد577.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحارث احسان عطية عبد النبي115111741028008

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور علي عبد الحسين جبر116121742092057

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الرحمن بشير حمزه حميد117141741013020

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر عالء عادل نصيف118131742073074

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايالف رسول حامد زيدان119151742051011

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشهد عايد عبد الغني يوسف120141752135018

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكتطبيقيخليل حاتم عبد هللا محمد121201751067016

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحوراء ماجد تركي ثامر122111752112013

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0ثانوية القحطانية للبنينصالح الدينتطبيقيبراق وسمي هذال حمد123181751123009

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى عبد االمير مطلك مظهر124131751013026

كلية العلوم/جامعة بغداد502.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد زهير كامل كاطع125111751017021

كلية العلوم/جامعة بغداد498.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد شهاب احمد شكر126111751013006

كلية العلوم/جامعة بغداد494.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارتطبيقييوسف نومان سليمان يوسف127191751012071

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارتطبيقيعلي رياض عباس صالح128191751292005

كلية العلوم/جامعة بغداد483.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيافاطم جاسم مهدي عويد129151752048002

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمحمد مهدي غني طالب130211751002072

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيسرى عبدهللا خليل ابراهيم131211752226015

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيغيداء ماهر زامل واحد132131752107036
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كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمؤمل علي فليح حسن133131751031049

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء مازن جبار حمادي134121752091008

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسن عبد الهادي كريم أحمد135131751001026

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد عدي عبد هللا خضير136111751026036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد542.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيغيث جاسم عبد السادة ملغوث137111741037062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد535.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد السالم احمد حميد محل138191741343020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد572.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره سنان نامق خميس139111742103031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشروق سلمان زامل عبد هللا140111742080075

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيبراق علي كامل عريبي141231742126012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيوجدان خير هللا عدنان محمد142101742099040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى مزعل غضبان عوده143121742112067

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء علي رحيم راضي144111752106013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0ثانوية شط العرب للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيجيالن قادر جالل أحمد145111752062011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمالك عبد االله عبد هللا عبد الحسن146111752071041

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0ثانوية شط العرب للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء وليد عزيز عرب147111742062022

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوبة ذو النورين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيهاجر محمد رشيد سلمان148121742020039

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد512.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةتطبيقياسراء حميد علي حسين149151752052002

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حامد سلمان علي150111742076076

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر ماهر بنيان محمد151101742086145

كلية القانون/جامعة بغداد607.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب رعد خميس مهدي152111722099026

كلية القانون/جامعة بغداد601.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيسهاد عباس خلف طه153101722111022

كلية القانون/جامعة بغداد598.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى عامر علوان جليل154111722060023

كلية القانون/جامعة بغداد588.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد حسن داود155141722093064

كلية القانون/جامعة بغداد585.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء جاسم حسن غالي156111722082020

كلية القانون/جامعة بغداد584.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيشفاء حميد جاسم جالب157151722048090

كلية القانون/جامعة بغداد581.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيوسام سعد ضاري حسين158101721011041

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد527.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيدره فائق عواد فندي159111722075019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد523.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر نعيم رحيم جودي160121721019030

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد513.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيميسم اسماعيل ابراهيم حسن161181722236041

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد512.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيروعه وليد محمود شالل162131722073051

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد507.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيشروق مسلم كريم صفوك163141722093049

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيسجى خميس عباس جاسم164101722120045

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين مهدي زيد حمزة165111722065020
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كلية التمريض/جامعة بغداد641.0ثانوية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلبنى محمد حازم عبد الرزاق166141742099032

كلية التمريض/جامعة بغداد639.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد علي حميد علي167181741135017

كلية التمريض/جامعة بغداد634.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس علي جاسم حمادي168111741041010

كلية التمريض/جامعة بغداد632.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى ليلو بلط خفيف169151742047078

كلية التمريض/جامعة بغداد622.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيايات اياد رحيم سلمان170211742133003

كلية التمريض/جامعة بغداد617.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حسب حسن عكله171111742081019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل عادل عباس جاسم172101742086149

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد534.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران حيدر صيوان كاظم173131742126030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد532.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عدنان جبر ناصر174111742064008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد531.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا قيس دلي عبود175101741018015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد531.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر محمود وهيب غزال176101741017055

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد438.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى رشيد محمد اكرم احمد177101741042032

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد425.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد فؤاد عبد الرزاق سعيد178151741011009

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا هيثم جاسم محمد179141751015031

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد438.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى محمد محمود فارس180111751203263

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد478.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار زكي ذاكر الفجر181131742117174

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد474.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء راضي كرحوت حمزه182111742217035

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد429.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىتطبيقيجنان علي محمد علي183211752137001

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد414.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد علي محمد حماد184101751017006

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد427.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيعذراء احمد رحيم علوان185211742138077

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد415.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مهدي كامل محي186111741011054

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد398.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيكرار صادق قاسم احمد187111751004113

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد435.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا كاظم صاحب كاظم188101612086039

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد429.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيافنان رعد جسام محمد189131742097007

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد414.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور رعد جودي عبد190111752089025

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد412.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور وليد عبد الرحيم رزوقي191111612073124

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد410.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهيام عبد القادر خضير قدوري192111742096034

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد406.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فاضل خريبط ضهيد193141742090031

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد431.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الهادي صالح الدين عبد حسن194101751020094

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد408.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيشكرية قيس كامل عبد الرحمن195131752073029

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد429.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه فوزي نايف حميد196101612118120

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد470.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك ناصر قاسم حرج197151742051013

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد452.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة رعد حميد رجب198111742071034
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد405.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياس خضير حامد جاسم199111751032079

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد403.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيلقمان طه اسماعيل حميد200211751012029

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد437.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد جاسم حسين عطشان201111612110117

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد403.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيالحسين نعمان محمد حسين كاظم202101751043004

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيامنه عصام سلمان علي203101722106003

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى خالد سالم حسن204141722076094

كلية اللغات/جامعة بغداد522.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيتبارك اياد صبار عبد الحميد205101722120020

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيريام اياد عبد الحميد عبد المجيد206131722095018

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى محمد جعفر رمضان207131721013046

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيساره حيدر صالح مهدي208121722102061

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيشروق عادل فاضل عباس209131722070033

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين عباس صالح عليوي210111722127021

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيميسم رعد فزع جاسم211111722217081

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0ثانوية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك علي خضير زيدان212141722099016

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيضحى محسن ناجي كاظم213131722073078

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس الضحى ناصر عبد هللا مهدي214111722127037

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيتهجد محمد مزهر جاسم215141722074012

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيامير رعد عبد كاظم216111721034010

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيايثار جاسم وهب دويج217111722071014

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد ابراهيم حمادي218101722091034

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية القحطانية للبنينصالح الدينادبيمحمد ريسان مطر علي219181721123010

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيلقاء رعد ياسين طه220211722262010

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن هيثم سالم كاظم221141721013033

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيوئام فاضل مصطاف عادي222211722155101

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيهاجر مهدي عبد الجليل خليل223101722084035

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعمر احمد عيدان عبد224141721013094

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه سعد حبيب كاظم225121722092030

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيشيماء يوسف بريسم كيطان226141722139026

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيسجاد سالم عكاب احمد227211721252003

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبينور سامي ياسين علي228101722120082

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0ثانوية الطائف المسائية للبنيناالنبارادبيعبد هللا حمد محمد وسمي229191721353057

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيخمائل حسين حسن كطوف230151722055027

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيخولة زكي نوري صالح231131722086022
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كلية اللغات/جامعة بغداد464.0ابي ايوب االنصاري للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى صباح موفق ابراهيم232111721008099

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيطيبة هزبر حمد صالح233131722086063

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيدانيه عصام غزال مهدي234131722073033

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى محمد هاشم كريم235141722111015

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى صفاء عدنان كاظم236141722069041

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ وسام عبد احمد237141722109046

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا فيصل شوكت محمود238121741025032

كلية اللغات/جامعة بغداد554.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى صباح راضي زبون239121741032080

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىتطبيقيايناس احسان قاسم كاظم240101752098004

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياية بهاء خليل عيسى241111752215003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبييوسف موسى عبد الحسن ثجيل242261721024062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيآيه احمد رزوقي مصطفى243131722100002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عباس مصطفى جمعه244111722072035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينديالىادبيعلي فيصل حسين علوان245211721276008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيسجى فالح حسن محمد246101722101031

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين صبيح حمود كسارة247111721006025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيطه سامي ناجي كاظم248121721032071

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين فارس علي اسماعيل249121722120005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبييوسف خلف جبار عوفي250131721045104

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار فالح مهدي راجي251121721019022

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيموسى علي عبد الزهرة لعيبي252151721009224

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد حمزة حمود253141721015099

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبينريمان سعدون ناجي وحيد254131722112054

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبياميمه حيدر علوان مجيد255261722125001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبيلؤي اسماعيل خليل كاظم256131721021021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب حسن علي محمد257121722105076

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيسجى خالد خضير حمود258101722110075

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كريم كاظم عباس259141721018060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيموسى محمد كاظم جاسم260151721004081

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيسامي اسماعيل لطيف خشمان261211721226023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر محمد حسن داود262141722093083

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى ناظم أحريجة حسين263121721005064

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيسرمد جاسم نهاد عبد علي264211721237010
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه صالح محمد ابراهيم265101742115209

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم شمسي ابراهيم محمد266101741205001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياس خضير احمد جار هللا267111741018080

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه حيدر شبيب علي268141742077067

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد الرحمن حمود نعمه عبد علي269221741301015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور رعد احمد زيدان270111742102046

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف فاضل دويج حمد271141741029077

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرسل محمد عبدالمناف حميد272211742145027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى احمد فاضل موازي273141741016093

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي حسين محمد حسن274131741008037

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى علي عبد العزيز مجيد275101742117064

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتغريد جمال ناصر عباس276111742068013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد رعد قاسم حوشي277151741006047

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير منذر جميل سلمان278111742114091

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعباس ناصر عبد سهر279151751007054

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد فارس يونس عبد الرحمن280131751015045

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء سلمان عبد الكريم سلمان281111752066015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقييوسف حيدر حمزه نوري282231751020129

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيمجاهد مهند اسماعيل حنش283101751018049

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد علي نجم ياسين284131751257053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي عالء حسون عبد االمير285101751026088

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائينور محسن نايف لوكان286101742221060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء غالب علي عبد الرضا287131742101008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيميس خالد حسن اسماعيل288141742071050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيثريا زهير شاكر سليمان289211742109019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديناحيائيالحسين محمد عبد االمير خليل290181741346007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائينور اكرم محمد جواد291101742118080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسندس محمود جدعان جاسم292121742096018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائياستبرق محمود جدعان جاسم293121742096002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينرجس عايد كاظم عوفي294111742109089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى هيثم فاضل جواد295141742072065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمهى قاسم سلمان عطية296111742121019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيمروان مظهر يونس علوان297211741278043
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد530.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنباراحيائينمير صباح عساف عواد298191741338065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيفواز متعب خميس علي299211741278022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيعزاوي احمد محمود عزاوي300211741001029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيضحى محمد حنون عويد301291742053050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد521.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائينوفل مانع متعب عبد302221741307104

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء محمد هليل ضمد303141742140014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبيداء نجاح عبدهللا حميد304141742145010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيحارث مثنى اسماعيل جواد305211751014015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقينور الهدى فوزي محمد سعيد حمزه306131752071063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0ثانوية االبتكار المختلطةالكرخ الثانيةتطبيقينور حسين زغير صالح307111752151014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيحسين معاون فرهود سعدون308221751091039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقيحيدر حسين علي عبود309131751025013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين سباهي مطر310221751021085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد سالم طالب شاكر311101751014097

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزياد طارق سعدي كاظم312111751034004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيبراء جاسم محمد حرف313241752115010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد469.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى علي تبينه مكاري314241752093040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد464.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارتطبيقيحسين جاسم كمر حسن315221751056004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىتطبيقيزينب هاشم محمد حسن316211752133005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد461.0ثانوية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيبالل صبري هادي صالح317211751272019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء عبد االمير دنيف عبد318121722095002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعلوان عدي علوان خلف319261721156027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبياالء سعدون حسن دربي320151722041006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبياحمد عبد هللا علي شالل321111721160006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبياسراء داود سلمان حسين322131722101010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيشهد نايف يحيى ابراهيم323131722110013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد القادر صبحي محمود محمد324141721012040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيفاطمه فاضل طرخان فاضل325261722083044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبياالء حسين علي سرحان326101722109020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية مسلم بن عقيل للبنينالنجفادبيمرتضى سالم حسين جبر327251721012292

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيرفل اركان كاظم علي328121722106023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيسماهر صباح صبار علوان329131722110012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب سعد جمعه سعد330121722127061
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيشفاء حيدر حسين سلمان331101722155009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنبارادبيبركات علي فزع علي332191721338055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0ثانوية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى جميل جحيل محيسن333151722045101

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0ثانوية الهداية المختلطةديالىادبياسماء عبد هللا محسن نجم334211722262002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك حسين دعبول عبود335141722074011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيغادة عمر نجم عبد هللا336131722098098

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس علي عون عواد337151742049114

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيحيدر عبدالرزاق مهدي خضير338231751005012

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد495.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيسجى محمود تايه فرج339211722206007

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد458.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسن علي جاسم340111721044013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيايه حردان محمد عباس341261722083008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبياطياف كريم سلمان حسن342111722064004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا غسان هاشم كاظم343111722127051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيبراء ضياء محمد امين ياسين344101722094003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيامال حسن ابراهيم خلف345101722155003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0اعدادية رقيه للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب داود سالم كاظم346111722069017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0اعدادية رقيه للبناتالكرخ الثانيةادبياسيل عيسى عباس كاظم347111722069002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل عصام محمد جمعه348151722046022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيساره ياسر جواد كاظم349111722072048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيآيات علي محمد كاظم350121722102002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيزينب قاسم حبيب مزعل351101722111018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيايالف حسين قاسم جبر352151722054008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيمكارم صادق عبد هللا حسين353261722083051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينور بشير حمزه حميد354141722079112

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيحنان اياد صبيح شهاب355141722072018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيهدى حسن هجول عبد االمير356211722206013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ حسين ابراهيم احمد357141722067119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيزينه عدي محمد عبد االمير358131722100021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0الخارجياتالرصافة االولىادبيمروه فالح حسن عباس359131722401081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبينورا جاسم يوده مسيد360141722139034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيبراق عالء الدين محمود سالم361111722112022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيشيماء عباس خليفه فرحان362101722109090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةادبيهبة كاظم دبعون فدعم363111722135035
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل مظهر علي عبد364141722067048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى عباس عبيد حمود365111742074041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه احمد شاكر محمود366111742070104

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء جعفر هاشم ناصر367151742047024

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيشذى محمود عبود ذياب368111722084082

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء قيس عزيز جواد369141722090009

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هاتف علي جواد370141721015101

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيساره محمد حسون جاسم371131722099042

كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل نعمان زالل شبوط372111742110029

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا احمد ياسين احمد373101751015032

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0الوقف الشيعي- ثانوية ام البنين للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى قاسم جوده الزم374121722111004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيطه مازن حامد عبد الحي375121721019013

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عامر نايف جربوع376141722135069

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء جعفر قاسم حرج377121722087014

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي كريم ادعم هارف378151721075129

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه احمد مؤيد احمد379111722127013

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد456.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى بشير عبد زيد حمزة380111722099051

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد456.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيسعد علي مزهر علوان381111721150038

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد455.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيزهراء اسماعيل خليفة بريص382211722134007

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد453.0ثانوية الرصافي للبنين للنازحيناالنبارادبيكمال محمود عبد فرحان383191721108033

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد451.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينديالىادبياحمد عبد حبيب ابراهيم384211721275003

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد451.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيياسر ناصر غالي كاظم385151721075186

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد450.0ثانوية الرصافي للبنين للنازحيناالنبارادبيعمر سالم عبد هللا مهاوش386191721108026

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد447.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيهدير غسان عبد الكريم محمد387111722095102

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد447.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد حسين رحيم مراد خان388151721017031

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد446.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبيزينب عيدان سعد سلمان389181622205003

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد444.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم خليل رزوقي طاهر390141722144050

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد442.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيدنيا فارس حنون عبيد391131722126015

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد441.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيايوب سالم سعدون سبع392141721003014

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر علي محمود زوبع393131721008048

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيمريم مهدي حمودي مهدي394131722077051

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة كاطع غاوي هناوي395111722105054

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيسالم نزهان فخري حسن396211721238006
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كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية السياب المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيياسر عبد جعيل عالوي397121721208080

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيسرور طارق غدير شبوط398101722120047

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه زياد علي عبد399111622111076

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيدنيا خالد عبد الجبار طايس400111722068020

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية روناكي للبناتالسليمانيةادبيخديجة روكان ابراهيم حميد401321722032003

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبينور احمد عبد شالل402141722100110

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيفهد محمد غضبان ابراهيم403211721013059

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيحيدر علي نعمان شهاب404211721063017

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين مري غالم طاهر405141721029024

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد434.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيالفضل عباس هاشم مريوش406141721024033

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيهناء علي محمد علوان407141722076158

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيايه حسين هادي جاسم408111722072016

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران مصطفى هاشم سلمان409111722127043

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيمحمود طه علي شاطي410211721079022

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيرضا قاسم محمد كباشي411151721020048

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد488.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه محمد نوخاس الياس412131742072039

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد472.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا حمزه فرحان مسلم413141741012023

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد448.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيجعفر حسين حسن كطوف414151751071025

كلية األعالم/جامعة بغداد488.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيعباس صباح حسن خلف415211721077072

كلية األعالم/جامعة بغداد478.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيشذى خليل أسماعيل غزي416141722070068

كلية األعالم/جامعة بغداد477.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيحسين نوري كريم دارا417101721033014

كلية األعالم/جامعة بغداد475.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى عدنان عباس مطشر418121721009127

كلية األعالم/جامعة بغداد475.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى عباس خلف عبد النبي419131721012120

كلية األعالم/جامعة بغداد472.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةادبيكمال توفيق حبيب علي420111721016076

كلية األعالم/جامعة بغداد470.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبيبكر الصديق حسين عبد هللا شرموط421121721036006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيوداد عبد الكريم مسلم عبد422101722133057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى محمد ثامر علي423151621075168

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0اعدادية الزهراء للبناتديالىادبيغدير زهير عادل امير424211722138042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيسيف علي محمد حمود425211721026007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيعلي متعب رحمان مهدي426211721018029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبياستبرق هيثم نوري متعب427111722112005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد439.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس حميد صاحب عالج428151721017042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيعال مهدي عبد عباس429101722079031
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيرباب محمد رضا عبد علي430111722102028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيانسام وسام عبد الجبار عطيه431131722071018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد سراج احمد رحيم432151721020003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيرويده بكر عبد الستار عبد الجبار433131722119014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0ثانوية ابن عساكر المختلطةالكرخ الثالثةادبيسراب احمد خليفة صالح434121722173003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيفرح محمد مجيد حمود435131742108065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائيشهد مثنى شاكر حسين436211742163013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة باسم عبد علي عريبي437131742077019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسرى اسماعيل ابراهيم محمد438121742080009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيافراح خليل خضير فرحان439111752070002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب عبد االمير وطبان علوان440111752127016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد419.0ثانوية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهبه رحيم حمود ناصر441141752099024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية683.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى مرتضى علي حسين442141742094138

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائياكرم سعد جميل حسين443261741041003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيحنين سعد حميد محمد سعيد444211742139027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم محمود هادي كاظم445101742078100

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عبد المطلب لطيف جاسم446141742094134

كلية الطب/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيأبي عالء عبد الواحد مهدي447101741018001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس حسين فرج خلف448141742078055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية677.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيصفا صيهود مولود هادي449211742146041

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية662.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى حمودي جاسم نجيدي450111742109016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية662.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس حسين علي هبر451141742125026

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية660.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيقبس محمد سامي علي عبدالحميد452211742107040

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية659.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيصافات علي جواد حسن453131742073046

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية672.1ثانوية المتميزينالكرخ الثانيةاحيائيطه عدنان طه عبد454111741010033

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية659.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه سعد حمدان لفته455131742100020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك هشام محمد عريبي456131742081005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية657.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيغسق محمد محمد كاظم457131742121068

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية656.0ثانوية تدمرللبناتديالىاحيائيسجا فاروق عبعوب خلف458211742131013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية656.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب باسل جمعه وهيب459101742101037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية656.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلبنى وائل ياسين محمد460121742117039

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد العزيز واثق عزيز ابراهيم461101751020080

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد مصطفى عبد الصمد عبد الجبار462101751003010
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية578.0ثانوية الطف المختلطةذي قارتطبيقيمجدي منذر حمادي خليف463221751274014

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةتطبيقينور الدين محمد طه محيسن464121751029018

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى اسماعيل حمد صنكال465111751016096

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيهناء عبد الواحد ماهر جبر466151752042032

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعلي محمد جاسم حميد467211751002057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد صباح مهدي حسين468101751026118

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقياوراس علي مدلول كعيد469121751170003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمرتضى عبد الرضا ساجت عودة470281751032042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمثير حسين علي كاظم471101751200071

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسامة رزاق حمد عبد472111751048005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيعباس علي سالم حاير473161751016031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةاحيائياطياف جاسم حسن عيسى474141742144004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.6ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسنين عادل كاظم علي475231741021020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الملك عمر فياض صبار476111741011033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيسمية حسين عبدالرزاق جدوع477211752206005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسراء صعب سلمان حمد478111752130001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهاشم جواد كاظم جواد479111741048016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب محمد فريد اسماعيل محمد ياسين480101742086074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية587.0ثانوية الشهيد عمر الصيدلي النموذجية للبنيناربيلاحيائيأحمد فارس يحيى عبد هللا481311741024014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائياحمد حميد مخلف زكم482191741343003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى حسين علي محمد483111741037085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية الثورة النموذجية للبنينميسانتطبيقيعلي سالم جبار علوخ484281751001082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا ياسين اسماعيل علي485101751019049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيرسول اعجيل احميد باكي486141751017049

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الدينتطبيقيابراهيم محمد عمر خضر487181751340001

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقينور الدين رعد طالب معتوق488141751022085

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيسارة علي سعدون عباس489131752096014

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرأفت ناجي حسن مجبل490111751025013

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيشهد سامي مجيد خليفه491211742159006

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعذراء دريد منصور سكر492151742050066

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرحمن عبد الحسين معن انغيش493141751015027

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى عالوي نعمه ازغير494151751002067

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيبكر احمد جاسم دحبوش495101751038001
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قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيسراء بشير جدوع محمود496101752095019

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عباس فاضل عبود497151751011077

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عبيد جياد حسن498101751017057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء علي محسن عبد السيد499111612106051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرح نوري ابراهيم هديب500121742118072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية الروافد للبنينصالح الديناحيائيعلي عباس فاضل عبد501181741085025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيارجوان مازن رعد حبيب502181742176001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيفراس علي هادي عبد الصاحب503121741030106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيساريه احمد عبد مطلك504201742134043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه صباح علي حمود505111742067008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيمحمد احمد سليمان حمادي506191741029015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى يسر اسماعيل عالج507131742111046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدير فالح حسن رشيد508111742072082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم ابراهيم قاسم رشيد509131742076030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعدنان مزهر اسماعيل عامود510211741030030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور ناظم صاحب راهي511141742111093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيأسامة خضير عباس موزان512111741037001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينرجس جاسم حميد عبيده513111742076119

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهيمن طارق مسلم محمد514131751002042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية رواد السالم المختلطةديالىتطبيقيابراهيم حاتم رشيد محمد515211751266001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعيسى كاطع محمد ساجت516141751208045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيصديق محمود احمد منصور517101751011022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عباس فاضل مهدي518111751037049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيصالح جاسم محمد صالح519101751016032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد موسى علي طينه520141751018104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى محمد ابراهيم حمادي521101751208052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيوائل عباس محمود علي522261751005067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيزهراء امين عباس حسين523211752156008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمعصومة علي جبر سلمان524151612050092

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.4اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمهيمن حسام صباح نوري525101741026212

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائينوفل ابراهيم محمد كنج526211741081038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين عباس عليوي غضيب527121742100004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيعمر نجم عبد هللا كاظم528211751009038
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيصادق محمد زغير مخيلف529151751015033

كلية القانون/الجامعة المستنصرية574.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيايالف ثائر جليل اسماعيل530141722070010

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار التقى عباس مناف باقر531121722091039

كلية القانون/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمة الزهراء بشير عبد الكريم منصور532121722110032

كلية القانون/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك عنتر حمود عفتان533121722089013

كلية القانون/الجامعة المستنصرية548.0ثانوية عمار بن ياسر للبنينالكرخ االولىادبياحمد عماد محسن علي534101721052002

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيديانا محمد عبد هللا محمد535111722133020

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيمالك عميد فاضل عباس536101722091035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيهاجر نجم محيبس راضي537131722071123

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيرهف لؤي حميد موسى538121722102043

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيجواد بندر عطوان شنافي539141721032009

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور حسين عبد شويع540121612105214

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى علي جاسم عباس541151722051109

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر محمد راضي علي542121721202079

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية شورش للبنينديالىادبينزار عبد الواحد احمد حسين543211721076086

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيحازم رزاق خضير عباس544121721176010

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيماهر محمد علوان محمد545141721004044

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي احمد اسماعيل نصيف546151721006081

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى سعد نصيف جاسم547141722125020

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيعوف عبد الرحمن ياسين طه548211721262020

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيايه مجيد حميد علي549131742111012

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند نادر حسن محمد550111742073027

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين سعد فرج عبد هللا551111741009007

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيهيام خليل خضير خليفه552131742118217

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائياستبرق شهاب احمد علوان553131742104001

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايه محمد زيدان عبدالكريم554141752145005

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقيزهراء هادي محمود جاسم555211752136012

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينور الهدى حسن مهدي حسن556121752094044

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه قاسم علي عبد557111752110014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيهيثم فاضل دويج حمد558141721029104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبييقين علي حسين عبد559111722072115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعلي مطلب عجيل عبد560101721009034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبياحمد رعد خلف حنون561131721002006
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبينور محمد ناجي علي562141722099070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر عامر عبيد ندى563111721021115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد علي عبد القهار حسن564111722073038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبينور عبد الكريم حسن كريم565131722071119

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيحوراء محمد بدوي حسين566131722098036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيمحمد فيصل عباس حسين567211721008049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد حسين سالم568121722113007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار نعيم ساجت فضيل569151721010088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحسين محمد جاسم مطشر570131721045037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيليليان مهدي قصاب حايف571111722082047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيحسين صالح احمد ابراهيم572131721006018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية الحريري للبناتديالىادبيرغد روكان شالل خليل573211722144008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر عبد الحسن جماغ جويد574131721026031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيسالم علي حسون حمد575261721156015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن رسول خلف حسين576191721066027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيزهره علي حميد عبد ابراهيم577121722091025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبينور حارث ناصر محمود578131722107106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيابرار بشير محمد جاسم579131722094001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى مزهر علي ابراهيم580131721027033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد سلمان مسلم ميزر581141722076086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيمالك محمود فيصل عباس582211722137029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيمروج آصف ابراهيم حمزه583181742236084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيالف سالم جسام صالح584121742080001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي حسن سريبت585141741015012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينب جواد كاظم فليح586211742140097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيمصطفى حسين حمزه علي587231741181052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك مؤيد فاضل ناجي588111742066072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عيسى عوده ياسين589131742070036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصابرين علي جاسم علي590121742113011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآمنه السعيده جبار بدن سالم591141742139001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمروان كريم منصور عبد592111741054027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائياستبرق رزاق حسين علوان593211742231001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيعلي هادي غناوي عبدالحسن594211741248019
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبدر الدجى عمر اصغر عبد حسين595251752059026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيعلي جبار حميدي دوخي596271751003041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد فالح شبوط راضي597221751311112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيبحر ياسين علوان سبع598211751083004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف صالح نجم عبد هللا599111751203303

كلية التربية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية المسعودي للبناتبابلتطبيقيرسل كاظم عوده حرز600231752095011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيزينب صباح سلمان صاحي601131722070026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزينب نزار ستار حسين602211722145049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبينور طه ياسين شريان603141722401097

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيهبة هللا عبد الحق اسماعيل عبود604101722079040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين عباس ياسين605151721004044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد مكفول زوره كاظم606131721026087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى يحيى محمد ضبع607111722072053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيعائشه طارق سليم محمود608151722054069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه عبد الخالق عجيل محمد609111722082060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبييوسف ستار جبار اكرم610121721034160

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد هادي علي611141722140070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران مزهر سالم علي612111722108071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حميد هليل راشد613141721177091

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزهراء هادي عبد هللا سلمان614131722107052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبيعمر محمود عويد اسماعيل615211721039021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيجعفر الصادق عبد الحسين جعفر حسن616111721009009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيزينب ميثم منعم عباس617131722086043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيميالد خليفه محمد كاظم618211722110055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد سعدي داود ابراهيم619111722104031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى رافع عبد الحمزة محمد620131721008133

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيرنا ياسين محمد ريحان621111722401041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيضحى حبيب سعيد خضير622131722098092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور محمد جاسم وهيب623111742076129

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايات محمد طه خميس624111752073006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء عماد عبد الرزاق محمد625141722082009

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيدنيا حامد عطا عبد626131722092016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء داود صادق داود627131722071053
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيمحمد ابراهيم عبيد عبد هللا628101721155020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيمريم كامل عوده ابراهيم629101722109115

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد قاسم محمد صالح630131721006060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيحسين معد خليل وهيب631131721042028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيياسر جعفر سالم غضيب632131721008150

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيعباس شاكر جبر هديد633131721025030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيهبة فاضل فخري جازع634151722044095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي ابراهيم علي فيصل635261721013124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد سعيد حكيم حسين سالم636151721009191

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبيمحمد رعد قاضي علي637131721013041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيباسم حيدر محمد علي حسين638111721007017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيسالم عبد الحافظ سعدون كاظم639211721081026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيخالد ناصر علي حسن640141721032019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء اسماعيل خليل قرندل641111722068019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيخلدون خلف كشكول محمد642141721048030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيخالد ستار جبار خميس643211721214007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيبراء هادي حمود عباس644151722050011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير محمد هادي مجيد645111722101024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ عماد ابراهيم سلمان646121722096053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي شفيق لفته حسين647111721003018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيمحمد علي حسين عواد648211721081053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنبارادبيعلي أمير عبد العزيز دهش649191721350153

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيتقى محمد خضير علوان650201722124009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك علي كطافه مرزة651141722122033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيمروة اياد هادي خلف652101722077037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيهبة عباس حسين محمود653211722227013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبينورس محمود خلف علي654211722147034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين جاسم محمد حسن655111722072022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر سعدون فالح لفته656111721204138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه علي عبد الحسين حديد657101722096062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عبد الخضر عباس سلمان658141721005062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيسكينة سعدون احمد عليوي659211742133016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبالل محمود فاضل جميل660111741037014
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء مالك حسين فياض661101742111014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس عبد الرزاق حماد شيبان662111742111017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلاحيائيبراء محمود وهيب داود663231742208002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى عماد ذكر هللا محمد664131742087056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى كامل ابراهيم دبي665111742217064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر حسين سعد داخل666141742073105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا نجم عبد حسن667131741006018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيغيث عدنان موسى جابر668111751007039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد صادق يونس عبد الزهرة669151751006035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيزينه قاسم ذياب سرحان670211752094021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقينور كاظم عبد شنيبه671131752285016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأيات علي نيروز مسحون672141752108001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسام علي خلف سلطان673131751252030

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء احمد عبد هللا نعمه674131722101045

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية الواحة المختلطةديالىادبيشهد كاظم احمد حسن675211722215006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائياحمد عبد الكريم سعود ذياب676211611013015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيايات فاضل دنبوس ناصر677141722100010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيمتعب عثمان متعب حمود678211721023063

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيايات كريم كاطع خليل679111722104007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيتمارا نجيب محسن زغير680131722106011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمود حسين علي681141721004038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد كاظم عبد هللا محمد حسن682121722105096

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيايه فؤاد محسن محمد683131722071021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيخليل عباس محمد صلبي684121721171005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عبد السالم محمود فرحان685111721022082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبياصاله غازي فيصل قاسم686131722071014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا عامر عرب حسن687141721027053

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبيالمرتضى جواد كاظم عيدان688131721013006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيحسين بدر سالم نعيمة689101721060038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم مانع ثامر حسين690111742127033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفى عبدالمحسن عبد هللا سعود691101742095032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرور عباس ناصر عيسى692141742078050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيسارة علي عبدالحسين سلطان693231742078039
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد رائد هاشم خشن694101751015041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحنان حميد سرحان علي695141752144008

كلية الطب/جامعة البصرة690.4ثانوية االيالف المتميزاتالبصرةاحيائيفاطمة قاسم عبد الحسن صالح696161742156011

كلية الطب/جامعة البصرة674.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى جواد كاظم عبد علي697221741096036

كلية الطب/جامعة البصرة670.4الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياسامة شهاب احمد شهاب698101741002001

كلية الطب/جامعة البصرة665.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيشهد عبد هللا كحيط حبيب699161742152137

كلية الطب/جامعة البصرة659.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين وحيد مكطوف لكن700221741053011

كلية الطب/جامعة البصرة659.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيجنات قصي صبري سكر701161742165056

كلية الطب/جامعة البصرة659.0ثانوية بطلة كربالءميساناحيائيزهراء سالم كامل طرار702281742052023

كلية الطب/جامعة البصرة659.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيحسين جعفر موسى عبد703211741018004

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة674.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى علي روضان شويلف704141741007076

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة657.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيآمنه محمد حبيب مهدي705131742091004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد الكريم حسين ناصر706161741075177

كلية طب االسنان/جامعة البصرة657.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي لفتة مشجل جبر707221741033060

كلية طب االسنان/جامعة البصرة653.5ثانوية االيالف المتميزاتالبصرةاحيائيفاطمة رعد أكريم حاجم708161742156010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة647.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرونق رزاق ظاهر وناس709111742064024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة668.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي محسن عامر710161742239023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة653.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي محسن عامر711161742239030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة646.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرانيا محمد كريم ابراهيم712131742121031

كلية الصيدلة/جامعة البصرة645.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى محمود شاكر عبد الحسين713161741126028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن كريم خشان حسين714251741031150

كلية الصيدلة/جامعة البصرة641.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآمنه عماد كاظم شغي715251742062011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمهدي حسين علي عنيد716161751019178

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين صبر مطر كاظم717141751047026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيحسن عباس عبد العال زائد718281751011019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة598.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد جاسم محمد عبد الستار719161751060006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيمهدي علي باني حسين720281751033023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى احمد عبد االمير ناجي721161741075171

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيحسين صفاء مالك كاظم722161741030011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيآيات مجيد كاظم علي723161742152013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيبدور مثنى جاسم محمد724161742152041

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسالي رعد سلمان شهاب725161742165147

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيبدور احمد غتر مثني726281742062008
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كلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةميساناحيائيحسين عبد االمير عبد الواحد دهش727281741150002

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيساره باسم محمد عجيل728161742152120

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عطوان حنتوش يوسف729161742221016

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيزيد وعد عبد القادر محمد730161741001057

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيمنذر كامل هنيدي بخيت731161741034041

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيشريفه عبد الوهاب ابراهيم حسين732161742152134

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور جاسم محمد رهيف733161742184220

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمار حامد رديف داود734121741031116

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيفاطمه الزهراء حسين وطن ثجيل735281742068050

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي احمد صمد عريبي736121741026052

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيمريم صفاء مالك كاظم737161752175043

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقينور مطر عبد الكريم خزعل738161752212041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة482.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمود غالب خلف739161612251027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة483.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة هاشم مشكل جزر740161742212021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة528.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةتطبيقيعذراء كاظم محمد حسين741161752244009

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائينسرين باسم محمد علي742161612168047

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة548.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيسجى زيدون عبد الحميد ابراهيم743161742169037

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة484.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم عبد الوهاب ابراهيم حسين744161751060002

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء علي محمد علي745161752204020

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة480.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيخديجة جبر حيال سعدون746161752210021

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة477.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهديل فرقد عبود مشرف747161752145070

كلية القانون/جامعة البصرة552.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيصبا عبد الكريم مرزوك خضير748161722239029

كلية القانون/جامعة البصرة527.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيحسين صالح نجم عبد هللا749161721049023

كلية التمريض/جامعة البصرة618.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن حافظ خير هللا750221741028078

كلية التمريض/جامعة البصرة589.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيفاطمه الصغيره عبدالحمزه عذاب سلمان751231742098066

كلية التمريض/جامعة البصرة588.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيهديل مهند محسن دعيبس752231742092116

كلية التمريض/جامعة البصرة587.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيطيبة عارف صبار أمسير753221742157042

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة513.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب الحوراء محمود خلف هندي754141742144012

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة449.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفهد خالد مسلم زاير755141741016080

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائياسعد ناجي نايف عبود756211741002015

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة421.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيميالد طارق كاظم علي757161742383067

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور محمد مهلهل جميل758161752184095

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة البصرة389.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيمنعم عباس نعمه جاسم759231741202028
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة413.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيهيثم عمران عبد السيد عوفي760161611045071

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيبكر رسول عبد قاسم761161751008007

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة417.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة محمد محسن موسى762161752253034

قسم االسماك والثروة البحرية/كلية الزراعة/جامعة البصرة408.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيمعتز كريم محمد موسى763161751012048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيحسن موحان علي ريحان764161611030040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائياحمد افندي كاظم جبر765291611026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيفاطمة مكي جبار علوان766161722239035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيزيد سلمان جواد كاظم767161721097021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيعمر هادي ذياب حمدان768211721037020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0ثانوية االمال للبناتديالىادبينور هاشم مطشر عوده769211722153059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينالبصرةادبيعباس ثجيل حاتم منهل770161721369021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيعباس رياض كباش محمد771161721016015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيامنه محمد عواد كاظم772211722140007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيبنين جاسم محمد حسين773161722217018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عدنان فياض حمادي774111722135019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة409.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيمحمد عضيد فيصل عبيد775161721020078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيجالل حامد محمد زيدان776211721038029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة394.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى علي مزهر بدن777121721005062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيايات عوده درباش بدر778161722245006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عالوي مريوش حسين779121742092023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد خالد محمد حمادي780161741139002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مشتاق طالب ظاهر781161742145086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد بسام جهاد بناوي782101741026156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحنين داود سلمان سويدان783161752296002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي شاكر كريم محسن784161751019103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعمر مزاحم عطية طه785161751126050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0ثانوية الفالح للبنينذي قاراحيائيحيدر ياسر بطي زويد786221611256013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائيهديل صبيح ثويني نغيمش787161742200028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيساره رعد قاسم ناصر788221742323061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة481.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء مهدي احمد عبد السيد789161742184087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة476.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيرضا محمد عبود هادي790221741035059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة475.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيايمان قصي عبد الشهيد عجيمي791161742218015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةتطبيقيلقاء دعير لفته كاطع792161752166012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة506.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقينعيم باسم خشان نصار793221751045042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينب محمد جاسم محمد794161722171033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيزينب محمد سعيد صبري ناصر795161722227021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيامنة حميد غالب عجيل796161722176008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيبنين عجيل جامل دلي797161722154013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيزهراء رحيم حسن صكر798161722209033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيهبه رحيم حسن صكر799161722209079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيزمام منصور عبد الكريم فيصل800161721094006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيحبيب نعمه هاشم حمزة801221721057009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة472.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبياساور قصي عمران جاسم802161722175001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة466.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةادبيعبد الرحمن عبد هللا عطيه حايف803161721135014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيرقية عربي حمادي يسر804161722175012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيعذراء عبد الكريم صالح حسين805161722173030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة444.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبينور الهدى محمد موسى منصور806161722170039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة431.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةادبيفرح عبد الخالق خضير حسين807161722381041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبيمريم اسعد ناصر محمد808161722255009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيأديان خالد حسين علي809161722241001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبينور حازم عبد الكريم حسين810161722150050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة415.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء علي عبود سدخان811151722049080

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيمؤمل ظافر كاظم عبود812161721018013

كلية اآلداب/جامعة البصرة415.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيماجد حسين قاسم مشاري813161721042067

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيزين العابدين صالح مجيد حبيب814161721006020

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءادبيمحمد ميثم لعيبي خلف815271621013099

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيهند ناصر حاجم جبر816221722221006

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيضحى رزاق ناصح فهد817161722209046

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين اياد غالب غريب818141742117015

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء حيدر شاكر عبد الحسين819161742165091

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيروان حمدي حمود سلمان820161752170014

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة466.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيكاظم صالح مهدي حسن821231611009126

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة419.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيمحسن مجيد عباس حسن822131611006059

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة417.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى خضير عباس منصور823111721044020

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة417.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةادبيابتغاء توفيق حبيب عبد هللا824121722108001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة417.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيتبارك جمال عبد الكريم كزار825131722118034

96 من 25صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة417.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن علي محمد بدن826141621054004

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة416.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيايهاب حسين داود محمود827141721032008

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة416.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك محمد صبري شمال828141722068010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة416.0اعدادية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى يونس يعقوب دخيل829141721050031

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة416.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء حميد عزيز احمد830121722116001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة463.0ثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيحارث محمد اسماعيل جاسم831101741041014

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيالطاف عبد الوهاب ابراهيم حسين832161752152009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة463.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائياسراء عزيز محمد كاظم833161612240004

كلية علوم البحار/جامعة البصرة428.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائياحمد جواد كاظم نوري834271611021007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة421.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى صالح راضي موسى835251611022168

كلية علوم البحار/جامعة البصرة423.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ماجد حميد محمد سعيد836141741200030

كلية علوم البحار/جامعة البصرة477.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيخطاب قصي طه محمود837161751036047

كلية طب الموصل/جامعة الموصل678.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه رعد كامل مصطفى838131742070127

كلية طب الموصل/جامعة الموصل676.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيقصي لؤي حسن طالك839211741005092

كلية طب الموصل/جامعة الموصل673.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمصطفى منشد عبد جواد840211741030050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل664.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه شامل سعدون محمد841111742080097

كلية طب الموصل/جامعة الموصل663.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينجالء محمد علي محب هادي842121742094170

كلية طب الموصل/جامعة الموصل663.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيظالل محمود حسين احمد843201742177013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل662.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائينور توفيق رجه خلف844311742038123

كلية طب الموصل/جامعة الموصل661.0اعداديةعمورية للبناتصالح الديناحيائيمالك خلف احمد علوان845181742183068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل661.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد ابراهيم خميس ثلج846201741030003

كلية طب األسنان/جامعة الموصل656.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيابراهيم رغيد فهمي ابراهيم847331741001002

كلية طب األسنان/جامعة الموصل655.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيمينه محمد غضبان ابراهيم848211742090089

كلية طب األسنان/جامعة الموصل654.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا الرصافة االولىاحيائيعلي طارق عبد القادر محمد849131741242031

كلية طب األسنان/جامعة الموصل651.0ثانوية الرصافي النموذجية الثالثة للبناتالسليمانيةاحيائينبأ وضاح ساطع حسين850321742029105

كلية طب األسنان/جامعة الموصل648.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائيحسن عبد الحميد احمد محمد851311741019011

كلية الصيدلة/جامعة الموصل655.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائينور اديب مهدي صالح852211742135098

كلية الصيدلة/جامعة الموصل643.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيثبات مخلف حسين سند853111742082013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل641.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيكرم حمادي حمد علي854181741042020

كلية الصيدلة/جامعة الموصل641.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب اسامه حسن سلمان855111742105031

كلية الصيدلة/جامعة الموصل639.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيروال توفيق خيون عباس856221742113102

قسم التعدين/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل621.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيايمن جواد كاظم مصطاف857211751005011

قسم النفط والتكرير/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل630.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينتطبيقيقيس عبد السالم حمد سليمان858181751005034
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قسم المكامن النفطية/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل600.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا ثامر مصلح محمد859181751016018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل623.0ثانوية الرصافي النموذجية السادسة للبنيندهوكتطبيقيعبد المؤمن نشوان مهدي صالح860331751037017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد علي محمود سليمان861121751032091

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيالحمزه مخلص ابراهيم جاسم862111751018013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0ثانوية الرصافي النموذجية السادسة للبنيندهوكتطبيقيعبد المحسن عباس محسن يعقوب863331751037018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيمحمد سعيد عجمي عبود864231751002113

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل477.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمناف عوده نايف خسباك865101751020150

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل484.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيحسن خضير علي حمزة866181751006006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين برهان الدين احمد غنام867101741020035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيهمام ضامن حسين عليوي868181741277027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل449.0ثانوية شاعر الرسول للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد غانم احمد كنج869181751087015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل443.0ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنيناربيلتطبيقيمحمد وليد شاكر محمود870311751012042

كلية العلوم/جامعة الموصل532.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيمنى مهدي صالح ظاهر871181742222026

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0ثانوية الزوراء للبناتصالح الديناحيائيدانيه زاهد احمد خالد872181742162025

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه امبارك محمد حميد873111742072079

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنيناربيلاحيائيطه عبد الستار عبد الهادي بشير874311741013029

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيريان صالح حميد خضير875201741048072

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمود نصيف مهيدي صالح876191741350061

كلية العلوم/جامعة الموصل498.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنباراحيائياركان احمد محمد عباس877191741350012

كلية العلوم/جامعة الموصل491.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيدعاء احمد حامد عبد هللا878311742031016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل466.0اعدادية المعارف للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر كامل عبد حامد879111611005112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل453.0ثانوية هاشم صادق للنازحينكركوكاحيائيمهند عمر كريم حميد880201611066088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل452.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير باسم موسى حسن881111612066037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل609.0اعدادية الثورة النموذجية للبنينميساناحيائيمحمد علي صادق خليل عبد هللا882281741001101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيامير صباح مهدي حيدر883211741026009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيعبدالعزيز محمود عبدالكريم ناصر884211741055011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعباس مظهر محمد سلمان885211741004062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل448.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد حسين سالم886191741009126

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل441.0اعدادية عين سفني للبناتدهوكاحيائيايمان خليل خضر احمد887331742042015

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل487.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىاحيائيمنار تحسين سعدون شهاب888211611224009

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل383.0ثانوية التسامح المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد مصطفى نجرس889111511161020

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل489.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيصفا جعفر صادق مهدي890211742138068

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل396.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الديناحيائيمشرق جميل ابراهيم غريب891181741351014
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كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل382.0اعدادية التقدم للبنيناالنباراحيائيبركات طه فياض حسين892191741062006

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل395.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىتطبيقيحيدر فيصل تميم نصيف893211751270028

كلية الحقوق/جامعة الموصل423.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيياسر عبد المجيد محسن زميط894121721009146

كلية الحقوق/جامعة الموصل422.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيايهاب عبد الكريم قاسم نعمه895111721009087

كلية الحقوق/جامعة الموصل422.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيهمام غزوان هاشم عباس896141721009085

كلية الحقوق/جامعة الموصل422.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء خليل فرمان فتاح897151722047042

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي كطافه مرزه898141721040009

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبياحالم جبار احمد عبد899111722084004

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيرحمه احمد سعد اسماعيل900111722094022

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين خالد عويد رحم901151721006039

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم جمعة سعيد كاظم902131721013002

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيهبة جواد كاظم عواد903131722084034

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى محمد نوري مهدي904101721015063

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة رزاق خليل قنوري905111722128024

كلية الحقوق/جامعة الموصل420.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيهاله عبد الكريم رضا حسين906111722063034

كلية الحقوق/جامعة الموصل408.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبيعلي عز الدين سعيد عزيز907331721050007

كلية الحقوق/جامعة الموصل521.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمحمود شاكر محمود فاضل908211741010077

كلية الحقوق/جامعة الموصل433.0ثانوية االنبار النموذجية للبنيناربيلتطبيقياحمد عبد هللا حمد جاد هللا909311751028006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيحنان سالم داود صالح910211722151016

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبييسر ماهر محمود هدو911211722133051

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبياشواق محمد عدنان فليح912211722090006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل423.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد ثامر مصطفى خضر913121721003001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل379.0ثانوية الحرية للبناتاالنبارادبيزينه فرحان نايف الصالح914191722192008

كلية التمريض/جامعة الموصل623.0ثانوية دجلة للبنينصالح الديناحيائيعز الدين ابراهيم مخلف مهدي915181741069015

كلية التمريض/جامعة الموصل601.0ثانوية العرفان للبناتاربيلاحيائيحفصة محمود يونس حمود916311742060055

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيجنان غانم مجهول متعب917241742100018

كلية التمريض/جامعة الموصل560.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينه صباح موسى محمد918211742140105

كلية التمريض/جامعة الموصل549.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيأزهار فؤاد عبد فرهود919211742145001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل442.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعبد الحميد صالح حميد خضير920201611048184

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل442.0اعدادية صادق شريف للبنينديالىاحيائيصادق خالد احمد متعب921211741088040

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل425.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيامير عالء حسين هديب922231741022014

قسم الغابات/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل370.0ثانوية مريم الطاهرة للبنيناربيلتطبيقيماجد هيثم إبراهيم يوسف923311751010088

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيمرال يوسف خورشيد غائب924201612154024
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن ثائر نافع نامق925201611011056

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيعمار ابراهيم عبد هللا غضيب926271611015103

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى فاضل حماش احمد927241611029164

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0اعدادية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيعالء اليم مصباح ظاهر928291721016052

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل410.0ثانوية االخاء المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى وصفي هاشم محمد صالح929131721253032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الدينادبيغضبان كريم فرحان هالل930181721361026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل397.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيعمر جمال محمود عبد هللا931311721009099

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل393.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبياحمد خيري مخلف سليمان932191721019002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيانمار رافع مهيدي صالح933191741056009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل415.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد كاظم محمد934251741150186

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعيسى عيال صالح حمد935181741140002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى عدنان داود فرحان936101751003050

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419.0ثانوية سيف الدولة للبنينصالح الدينتطبيقيعمر حامد حسين قدوري937181751088015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل397.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الدينتطبيقيعلي محمد خلف عبد938181751361028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل449.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيمحمد أرحيم محمد حسن939211611248021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0اعدادية عوينات للبنيندهوكاحيائيمحمد مخلف حسين جاسم940331741026012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0ثانوية الشهيد الصدر للنازحينكركوكاحيائيعبد الغفور محمد أحمد محمد941201741068018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي محمد امين ويس صالح942111741013023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةاحيائينبيل محمد وادي جميل943321741004039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل455.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيقيس كنعان حسن سعيد944181741004119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل454.0ثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيفالح نجاح عيفان رجه945101741041047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل448.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيسعد مخلف حسين جاسم946331741070109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل445.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عادل شافي عيفان947101741013020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل436.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيمحمد عمر محمد عبد948191741012083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل432.0ثانوية التقدم للبناتكركوكاحيائيمها فاضل محمد زيدان949201742138081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل446.0الخارجيونكربالءتطبيقيجواد حسن محمد يونس950271751400005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل418.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيصكر امير طه نجيب951131751015020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0ثانوية نينوى المسائية للبناتدهوكاحيائيضحى حسن بشير داود952331742080065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل404.0ثانوية الودود للبناتاالنبارادبيبلقيس طارق عبد الحميد رديف953191722266002

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمحمد صبحي زينل محمود954271611036140

كلية اآلداب/جامعة الموصل511.0ثانوية باغداكول للنازحاتكركوكادبيزينب وعد هللا محمود عبد هللا955201722162017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل416.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيسجاد يوسف عبد الحسين مرتضى956231611066011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل406.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيهارون رشيد حبيب عناد957211611014192
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيحسين احمد خليل احمد958201721078026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيعبد العزيز علي عزيز رشيد959211721014017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيصهيب حنش خليفه جدعان960181741036023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412.0اعدادية صادق شريف للبنينديالىاحيائيباسل خالد احمد متعب961211741088016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبناتاربيلاحيائيُعال جمعة علي زبار962311742041067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الديناحيائيرداد فرحان موسى عبد هللا963181741039013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل396.0اعدادية االحرار للبنيناالنباراحيائيمرتضى فخري فنيخر داموك964191741005029

كلية االثار/جامعة الموصل415.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيسارة طه احمد هزاع965211722097043

كلية االثار/جامعة الموصل414.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى حسين علي صالح966111722217049

كلية االثار/جامعة الموصل414.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي كريم علي صالح967121721202159

كلية االثار/جامعة الموصل414.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد لؤي طالب ناصر968131721023060

كلية االثار/جامعة الموصل414.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبينور عادل داخل جاسم969131622107126

كلية االثار/جامعة الموصل414.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه قاسم حسن جواد970141722070089

كلية االثار/جامعة الموصل414.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةادبيمحمد طه عباس حسين971141721203040

كلية االثار/جامعة الموصل414.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيتسنيم عبد االمير شمخي عبد972141722101010

كلية االثار/جامعة الموصل413.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيبيداء عبد الكريم فرج حسان973101722109037

كلية االثار/جامعة الموصل413.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيروا عباس مهدي صالح974131722098052

كلية االثار/جامعة الموصل435.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيشريفه دلف طلب حمادي975191742157030

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل421.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبياسراء عماد محمد مرهون976211722145004

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل419.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيطيبه عماد رشيد حمد977211722114019

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل418.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيمريم زهير حسين علي978211722151040

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل418.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيرسل احمد حسين عليوي979211722110018

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل417.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيهدى رفاق رشيد حميد980211622134047

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل416.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عادل رشيد علوان981111722073054

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل416.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عبد الستار علي مشعل982121722096027

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل423.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيجابر قاسم اصغر حمه983211721089009

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل421.0اعدادية الزهراء للبناتديالىادبيهبه ستار نصيف صالح984211722138058

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل505.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعمر صبحي خضير حمود985211741054042

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية557.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد خالد عباس خليل986111751032008

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية552.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيبشير علي عبدالمهدي حسن987231751054014

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية542.0اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشهد فالح حسن كاظم988111752106019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد ماجد عليوي طالل989151751005057

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية627.0اعدادية المعارف للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد خلدون عبد هللا جويعد990111741005030
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قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء سمير عبد محمد991121752102011

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية618.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائياحمد علي لفته عباس992231741007007

قسم الحاسوب/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية605.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين رعد دشر فرهود993141742069046

قسم الحاسوب/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية549.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه مثى عباس جميل994111752066003

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية622.0ثانوية النسيم للبنينالسليمانيةاحيائيعبد هللا علوان منشد شالل995321741006009

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية541.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيناجحه عباس حسن شاكر996111752072034

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية616.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي  الكرار مظهر قاسم جعفر997181741135009

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية600.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيموده عادل محمد عبد998101752109041

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية615.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء صباح جمعه عنكوش999101742103021

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسارة علي عبد الجبار محسن1000141742095028

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية633.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائياسعد يونس ابراهيم يونس1001231741032003

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية559.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي صباح محمد ياسين1002131751022059

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية549.0اعدادية المعارف للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمروان عبد الحميد فياض حمادي1003111741005075

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية556.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى محمد نوري ممدوح1004101751026144

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينه طعمه جاسم فرحان1005131742092022

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية620.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء اسماعيل خليل كاظم1006111742114062

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقياستبرق سعدون داود مصاول1007151752042003

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية601.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب صباح جمعة عنكوش1008101742103023

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية557.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقينور الهدى اركان علي ناصر1009131752070064

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية617.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيوسن حامد طلب فرحان1010321742066074

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير رسول مهدي صالح1011121751030017

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية563.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيساره يونس صبار مهدي1012131742070095

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمالك راجي هالل خالف1013221751035090

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب علي جبار حسج1014101742096011

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية519.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد علي قاسم مهدي1015131751010002

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية الوطن للبنينصالح الديناحيائيعبد المجيد جميل ياسين عباس1016181741029010

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية563.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن علي جميل علي1017141741021024

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعلي قحطان عدنان حميد1018211751002090

قسم المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0ثانوية العدالة المختلطةاالنباراحيائيحسن فالح شهاب احمد1019191741302022

قسم المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطتطبيقيمرتضى عمران مهدي جبر1020261751023051

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية615.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر علي عبد الحسين علوان1021131741010081

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية589.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس رعد سهيل هالل1022101742118047

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىتطبيقيآية عدنان حسن محيسن1023131752112001

96 من 31صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية622.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزينب كاظم غازي مسعد1024221742156066

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية561.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيسعاد عالء عبد الستار زيدان1025121752102032

قسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية625.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء فؤاد علي حسين1026101742118036

قسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية548.0ثانوية النجاح المختلطةاالنبارتطبيقيعبد الرحمن كريم عبد العزيز خلف1027191751289007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية563.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيشفاء حميد كاظم شذر1028131742095018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابتهال نبيل حسين علوان1029141742107004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية554.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدانيه شوقي عبود ياسين1030121742105047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية552.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمشاعل باسم عيسى عبد1031111742111027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية497.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء اسعد حمزه جاسم1032111752109029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية496.0اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقيرنا سعد حسن علوان1033211752103012

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيافراح نعمه عبد الكاظم عبيد1034251742064007

كلية الطب/جامعة الكوفة680.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيهشام جاسم حسين عرجاوي1035241741063036

كلية الطب/جامعة الكوفة679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى مزهر راضي ياسين1036251741031802

كلية الطب/جامعة الكوفة678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حسن رؤوف محسن1037251742062931

كلية الطب/جامعة الكوفة677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمقتدى سلمان عبد نور عباس1038251741031812

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيروان علي ابراهيم حسين1039121742107076

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء علي فليح حسن1040141742111007

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة655.0إعدادية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبدهللا ناصر محمد عداي1041101741202013

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة654.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جاسم صندل داغر1042141742133024

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة654.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيعدوية عمار غصوب عبد1043211742097058

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة651.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد المحسن رحيم عبد1044271741002141

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور حيدر هادي تومان1045251742100256

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة653.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيورود ياسين جواد ياسين1046211742159020

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة650.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء علي عبد االمير شنشول1047251742062280

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة647.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيريام عبد االمير جبار كاظم1048251742087030

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة645.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد جواد عبد السادة جعفر1049131741009046

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة645.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيجواهر مهدي جبار محمد1050211742146017

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة644.3ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا زهير جمال محمود1051131741037035

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة644.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمؤمنة مناضل عمر علوان1052131742117159

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة539.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمحمد حامد عبد الوهاب شريف1053251751009208

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه علي حمزه منشد1054251752096039

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيهدى اياد ابراهيم عيدان1055251742100322

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء سالم أبراهيم صادق1056251742062271
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى محسن هادي كريم1057141742066028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة565.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيتوجان جواد هاني عبد1058231742120025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيكرار كاظم كردي راضي1059251751016065

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيبنين عبد الرضا حسين عبد1060221742125031

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيمشارق مرتضى عباس عبد الحسين1061251742084403

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيتهاني سعدون جبر مزعل1062271752112001

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيعلي عباس رشك حسن1063281741011033

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر قصي جبار عدنان1064251741052025

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0اعدادية الروافد للبنينصالح الديناحيائيمرتضى زهير مهاوش محمد1065181741085034

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن رؤوف محسن1066251741150154

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيسمر احسان عالء عبد الحسين1067251742089058

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامير جواد كاظم حميد1068141741049003

كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى ثائر فليح علي1069141741007072

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن صالح هادي علي1070221741307032

كلية العلوم/جامعة الكوفة488.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد رضا محمد1071111742065029

كلية العلوم/جامعة الكوفة486.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين مظفر كامل جبار1072241741003072

كلية العلوم/جامعة الكوفة454.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيراضي عبد الحسين شغيت فليح1073161751364077

كلية العلوم/جامعة الكوفة444.0ثانوية قمر بني هاشم للبنينالبصرةتطبيقيبشير طاهر سعدون سلمان1074161751059007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيعقيل فرحان كريدي حسون1075251741122074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة505.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيدعاء فاضل جواد كاظم1076251742084121

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة493.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعباس محمد حسن عاشور1077251741150135

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة490.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيسجاد سعيد شهيد عبد الكريم1078251741004027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد نبيل عبد الجليل شريف1079251751150120

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة476.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيهدى علي صالح يوسف1080161752150044

كلية القانون/جامعة الكوفة457.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيبراق عبد الكاظم راجي شطنان1081251622113004

كلية القانون/جامعة الكوفة448.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبيدعاء محمد طالب حسين1082251722170024

كلية القانون/جامعة الكوفة438.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيتبارك حيدر فارس عزيز1083251722071005

كلية القانون/جامعة الكوفة428.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبيعلي ناجي عباس حمد1084251721151073

كلية القانون/جامعة الكوفة428.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبياحمد كريم جهادي دحام1085251721022002

كلية القانون/جامعة الكوفة415.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيايالف بحري كامل حسين1086121722102014

كلية القانون/جامعة الكوفة415.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبينور الدين كريم عبد احمد1087121721023032

كلية القانون/جامعة الكوفة415.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد عبد المحسن حسن خلف1088111722105043

كلية القانون/جامعة الكوفة415.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان نجم حسين طعيمه1089141722066012
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيمنتظر رحمن ياسين عبد1090271721024079

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة422.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عباس عيسى ساده1091111721007067

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة416.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيعال علي عجالن كاظم1092141722100085

كلية التمريض/جامعة الكوفة621.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائييحيى عباس خليل عباس1093251741150320

كلية التمريض/جامعة الكوفة620.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي حسن هادي عباس1094271741014075

كلية التمريض/جامعة الكوفة619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى هيثم زغير حمود1095251742062729

كلية التمريض/جامعة الكوفة610.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين لفته حمزه مزهر1096241741006013

كلية التمريض/جامعة الكوفة608.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيمخلد عدنان عودة عالوي1097271741003025

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة495.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينبأ طاهر هويدي حسين1098251742100182

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينه رشاد مهدي غني1099251512062316

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة423.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين يونس خضر عباس1100251741031235

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير ابراهيم حسن عباس1101251742062863

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة532.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيزينب فراس حسين محمود1102251742053051

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد جياد مطر دالوي1103111611025083

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفاحيائيحيدر عيدان سالم كنيتر1104251611122082

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيحوراء محمد شريب شنان1105251722083013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى علي حسين اسماعيل1106251742096035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيصفا قاسم عبد النبي بسمار1107201742114047

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيبشار يونس عاصي كاظم1108211741014013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة437.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيمريم اسماعيل سعيد محمد1109211752140040

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة434.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد ستار كاظم حمزه1110251751031178

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة432.0ثانوية بغداد االهلية للبنينبابلتطبيقيزيد طاهر منعم حسوني1111231751072010

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيرضا مفيد سعيد عبد الكريم1112251721011020

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر عبد العباس عبد هللا ناجي1113251741031257

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائينوره نوفل جاسم محمد1114251742070173

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيرقيه علي شبيب حمد1115251722071012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةادبيفردوس فاضل هادي ذرب1116241722100036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيضحى انور جابر عبد الحسن1117251722085072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيزهراء فاضل صالح هادي1118251722073016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبييزن وافي عبيد ختالن1119231722089040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيهبه ناجي محمد محمد1120231722094023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0اعدادية البسملة للبناتكربالءادبيزمن فرحان عرين كتاب1121271722068035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيزينب حسن يعقوب بكدش1122251622093026
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة418.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةادبياسراء احمد حميد شعيب1123241722098001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة598.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيسيرين عبد الحسن ناظم عيدان1124251742170176

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيابتسام نعمه عبد فرحان1125251742096006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيازهار عبيد عبود حسين1126231742115001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه هادي ياسين خضر1127251742059387

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتالنجفاحيائيورود حميد اسماعيل شعالن1128251742084490

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور اياد حسون جاهل1129251742100245

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائينور عباس حسن عبد علي1130231742102034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ثانوية يافا للبناتالديوانيةاحيائيأيات ناظم جبار جودة1131241742117007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفتطبيقيرسل جاسم محيسن طراد1132251752097004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيزهراء حسين جواد عداي1133231752080013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيزينب كريم فرهود جاسم1134251752066020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيمحمد حسين عبد الهاتف فتاح حسين1135251721023057

كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيحميد قاسم حسن عبد هللا1136251751001092

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيالحسن علي عبدالحسين كاظم1137231751007011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين سرمد حسن عبدالغني1138101751058001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة534.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيبسعاد ثابت رشيد هادي1139251722096004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبياحمد علي حسين عبد الصاحب1140231721012014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة426.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيامير هويل شبلي عامر1141221721079009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبينور الدين عبد الحسين وحيد زغير1142231721006072

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيمها نعمه فراس عباس1143231622197013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة419.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيعلي محمد عبد حسن1144231721252048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة416.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبياحمد مالك عبد الكاظم عبادي1145231721173007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة414.0ثانوية االنفال المختلطةبابلادبياسد حكيم عبد الحميد عبد الجاسم1146231721169007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة412.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلادبيزهراء عبد االمير كامل عبيد1147231722133014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيسعد كاظم عنيد حسين1148231721161016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيغفران مسلم عقيل عبد العباس1149271722051030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة406.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبينوره حيدر عباس علي1150211622109045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة405.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيعلياء علي مسلم عباس1151241722097022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبيكرار حسن حبيب كاظم1152231721250058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيزهراء عدنان خضير عباس1153231722117057

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403.0ثانوية العامل للبنينبابلادبيعلي ناصر ابراهيم صاحب1154231721026021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة402.0الخارجيونالنجفادبيولدان فاضل كاظم جاسم1155251721400087
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة401.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيمحمد عبد الستار حسن علي1156251721004043

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة401.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبيزيد علي حياوي كريم1157251721122059

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيغفران عبد الكريم عبيد ناصر1158231742117085

كلية الفقه/جامعة الكوفة419.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عبد هللا نجم عبد هللا1159141721013117

كلية الفقه/جامعة الكوفة389.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيعذراء فالح حسن عبيس1160231522078031

كلية الفقه/جامعة الكوفة387.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارادبيليث علي كامل ضيول1161221721078031

كلية الفقه/جامعة الكوفة467.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىاحيائيسبأ عبدالحميد محمد زيدان1162101742083006

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيحمزه عبدعلي تقي عبدعلي1163211741274008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة497.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمحمد قيس حميد ساهي1164181741141066

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0اعدادية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيوسام هادي صالح حسن1165101741016074

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0ثانوية ايمن األهلية للبنينديالىاحيائيزين العابدين جليل خليل محمد1166211741066010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيزهراء ناظم عباس ربج1167251742082028

كلية الطب/جامعة تكريت679.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد عيسى عصمان معيد1168201741030008

كلية الطب/جامعة تكريت671.0ثانوية المأمون المختلطةديالىاحيائيعبدالمجيب عبدالرحمن عبدهللا صالح1169211741212004

كلية الطب/جامعة تكريت670.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيتماره سلوان حسين علوان1170131742108015

كلية الطب/جامعة تكريت670.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينور اسماعيل خليل خلف1171211742140184

كلية الطب/جامعة تكريت669.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله مراد مرزوك جواد1172111742080128

كلية الطب/جامعة تكريت667.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب ابراهيم شعير جباره1173201742118065

كلية طب االسنان/جامعة تكريت656.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائييعقوب مانع صالح محيميد1174201741005051

كلية طب االسنان/جامعة تكريت655.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسعد عبد خميس حسين1175121741029008

كلية طب االسنان/جامعة تكريت654.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيشهله جمال حسن حسون1176211742103035

كلية طب االسنان/جامعة تكريت652.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعائشه سعد نجم عبد هللا1177121742106050

كلية الصيدلة/جامعة تكريت654.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحيم غيدان احمد دللي1178181741009062

كلية الصيدلة/جامعة تكريت652.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيرقية محمود عبدالكريم ناصر1179211742290019

كلية الصيدلة/جامعة تكريت648.0ثانوية دجلة للبنينصالح الديناحيائيوسن عطا هللا علي شهاب1180181742069033

كلية الصيدلة/جامعة تكريت646.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيعلي الكرار محمد كاظم جواد1181181741003027

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت656.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقيصهيب جاسم محمد عبدهللا1182211751065015

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت609.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيغفران حسين احمد حسين1183211752090029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقياحمد شهاب احمد عواد1184181751118006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيأمين ثامر كردي زيدان1185141751015002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0ثانوية الرواد للبنينالديوانيةتطبيقيابراهيم أدنين عبد علي رهيف1186241751020001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0ثانوية االمين للبنينصالح الدينتطبيقيعبد المهيمن خالد خلف كنوش1187181751014014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقياحمد ايوب عمار احمد نجم1188181751002004
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيحكيم هه فال فؤاد كريم1189201751005014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت601.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمحمد صالح احمد موسى1190181741036044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيهند خليل عبد عجيل1191191742163071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيمهند ثائر اسماعيل علي1192181741030023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت577.0ثانوية الرماح العوالي للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الودود سعد محمد حسن1193181751058011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا محمد فرحان ناصر1194181751073038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت614.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيقبس صدام اسماعيل خليل1195211742119019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت612.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائينور الهدى عامر حمدان حسن1196181742135019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت604.0اعدادية كركوك المركزية للنازحينكركوكاحيائيعبد المهيمن مؤيد ذياب حميد1197201741065031

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0ثانوية الكفاح للبنينصالح الدينتطبيقيابراهيم مظفر خلف علي1198181751022001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيخليل عثمان حسن فرحان1199211751005028

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت466.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيسرى شاكر محمود فياض1200181752242041

كلية العلوم/جامعة تكريت631.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائينبراس اياد محمد احمد1201181742250035

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيرائد داود عاني محمود1202181741036016

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0ثانوية السالم المختلطةصالح الديناحيائينور عبد الوهاب ابراهيم عبد هللا1203181742044005

كلية العلوم/جامعة تكريت559.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيياقوت جميل ابراهيم غريب1204181742222032

كلية العلوم/جامعة تكريت552.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيايمان ناظم نجم عبد1205181742374007

كلية العلوم/جامعة تكريت548.0ثانوية الزوراء للبناتصالح الديناحيائيجيهان حبيب سعدون جديع1206181742162019

كلية العلوم/جامعة تكريت547.0ثانوية الجماهير للبنينصالح الديناحيائيمطلك مجيد طه ياسين1207181741015018

كلية العلوم/جامعة تكريت542.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس احمد نجم عبدهللا1208101742223040

كلية العلوم/جامعة تكريت469.0ثانوية الغساسنة للبناتصالح الدينتطبيقيرنين حرب حمد محمد1209181752197004

كلية العلوم/جامعة تكريت454.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيحسين موفق حميد علوان1210211751226012

كلية العلوم/جامعة تكريت448.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيفريال موفق حميد علوان1211211752226022

كلية العلوم/جامعة تكريت441.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيفاطمه ناهض محمد كاظم1212211752226021

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت587.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفهد نواف خلف حميدان1213111741016070

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيكمال شهاب احمد محمد1214181741002095

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائيزينب اصغر حميد ابراهيم1215181742181004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت512.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائينبأ اديب عبد السالم طه1216181742172055

كلية الحقوق/جامعة تكريت575.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلادبياحمد سالم جمعة مصطاف1217311721063002

كلية الحقوق/جامعة تكريت505.0ثانوية الزوراء للبناتصالح الدينادبيفريدة عادل ذياب صالح1218181722162027

كلية الحقوق/جامعة تكريت478.0اعدادية طوز للبنينصالح الدينادبييوسف محمد احمد رشيد1219181721037035

كلية الحقوق/جامعة تكريت466.0الخارجيونصالح الدينادبيبرزان ظاهر خساره حسين1220181721400153

كلية الحقوق/جامعة تكريت462.0ثانوية البتول للبناتصالح الدينادبيمنال اميد رشيد غريب1221181722175017
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كلية الحقوق/جامعة تكريت448.0ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيدينا محمد احمد وساك1222181722180016

كلية الحقوق/جامعة تكريت445.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينادبيصباح عبد جاسم عبد هللا1223181721089016

كلية الحقوق/جامعة تكريت437.0ثانوية طرابلس للبنينصالح الدينادبيعبد هللا مجيد محمود حسين1224181721121024

كلية الحقوق/جامعة تكريت433.0ثانوية االنشراح للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن غازي علي خلف1225181721114022

كلية الحقوق/جامعة تكريت433.0ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبياسامة كريم فرحان نواف1226181721122027

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبيمحمد صالح فياض علي1227181721014041

كلية الحقوق/جامعة تكريت432.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيايمان رسول محمود محمد1228181722181006

كلية الحقوق/جامعة تكريت425.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الدينادبيعز الدين احمد فارس غضب1229181721277006

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينادبيكمال احمد خلف محمد1230181721019026

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن عبد هللا شناك محمد1231181721093019

كلية الحقوق/جامعة تكريت464.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيالحارث عصام فليح حساني1232181741002014

كلية الحقوق/جامعة تكريت451.0ثانوية دجلة المسائيةصالح الدينتطبيقيهارون فهمي محمد مذري1233181751348009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت419.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى حسن صالح محمد1234121722096032

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت414.0اعدادية االمام المختلطةصالح الدينادبياركان صباح محيميد فيحان1235181721278003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت407.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيافراح حسين محمد حسن1236211722140005

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت405.0ثانوية الناعمة للبنينصالح الدينادبيزيد مجيد رشيد جفال1237181721133009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت394.0ثانوية القحطانية للبنينصالح الدينادبيمحمد عماد كامل محمود1238181721123011

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت386.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الدينادبينور خضير كرين بدوي1239181722373039

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت382.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف حسام شمس حسين1240111721016035

كلية التمريض/جامعة تكريت627.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائياحمد حسين ايوب حمود1241201741048016

كلية التمريض/جامعة تكريت615.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيبالسم احمد عواد محمد1242181742240009

كلية التمريض/جامعة تكريت610.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيغفران ناظم حسين خضر1243181742261036

كلية التمريض/جامعة تكريت582.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الديناحيائيرنده خلف فحل شفلح1244181742209014

كلية التمريض/جامعة تكريت578.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيمريم اكبر محو محمد1245201742175024

كلية التمريض/جامعة تكريت577.0اعدادية البخاري للبناتصالح الديناحيائيمروه ابراهيم علي احمد1246181742245016

كلية التمريض/جامعة تكريت572.2ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيود عالء مجيد جابر1247231742096060

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت576.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمهدي هجران حميد عسكر1248181741035081

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت515.0ثانوية السالم المختلطةصالح الديناحيائياحمد منذر خليل محمد1249181741044004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت464.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائينبأ هشام حميد ذياب1250211742136072

قسم المحاصيل الحقلية /كلية الزراعة/جامعة تكريت439.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديناحيائيجوليت سعدي عبد الحسين عباس1251181742346008

قسم المحاصيل الحقلية /كلية الزراعة/جامعة تكريت410.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الديناحيائيالساجي عبد الحكيم عزيز محمد1252181741336002

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت497.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيامنه لطيف عواد مصلح1253181742194006

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت449.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الديناحيائياسراء عبد الحكيم عزيز محمد1254181742336001
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قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت554.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمحمد حسين علي معيوف1255181741053027

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت547.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيحازم مزاحم لطيف امين1256181741003014

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت543.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيمحمد عباس حسين علي1257181741093009

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة تكريت541.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الديناحيائيعبد المجيد محمد عبد المجيد حمدون1258181741040025

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة تكريت405.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد فرج عبيد نايف1259111741018067

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمحمود فرحان ناصر سلمان1260181611003051

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0ثانوية االمين للبنينصالح الديناحيائيسامان مجيد رشيد محمود1261181611014021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت549.0اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الدينادبيمحمد نوري علي كريم1262181721012036

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيحسين رسول بدر علي1263211721087010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيعمر خليل عبيد عيسى1264181721039042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0ثانوية النسيم للبنينالسليمانيةادبيايوب جبر سعد حمد1265321721006005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعلي عبد الباسط مزهر هادي1266211721023054

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينديالىادبياحمد حميد رشيد فرحان1267211721279003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ثانوية الرافدين للبنين للنازحيناالنبارادبيامجد عدنان زبن عالوي1268191721102003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيمحمد جاسم حميد مجيد1269211721054053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0ثانوية القحطانية للبنينصالح الدينادبيعلي شهاب احمد كنج1270181721123006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيعباس صكبان محسن حسين1271211721001039

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي عناد احمد1272121721027013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت436.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيأسامة هيثم علي عباس1273141721015002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت436.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةادبينور محمد لطيف محمود1274121722083013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0ثانوية القلعه للبنينديالىادبيمضر قاسم نصيف جاسم1275211721040037

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت429.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيفاضل عبد هللا ابراهيم اسود1276121721016031

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبياحسان محمد عواد كمر1277111721021006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينادبيفاضل حسن علي عبد الكريم1278181721085028

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0ثانوية البارقة المختلطةديالىادبيحمد محمود ياسين حمد1279211721258002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الديناحيائيعلي نجم عبد حق ويردي1280181741012019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0ثانوية الحاتمية المختلطةصالح الديناحيائيسجى ناظم جابر عبد1281181742301006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيمحمد حبيب حسون محمود1282181741002102

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0ثانوية الرماح العوالي للبنينصالح الديناحيائيمحمد ابراهيم محمد حمود1283181741058011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقييوسف نايف زبن انغيمش1284181751089056

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت435.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن ساجد زيدان خلف1285181751002048

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت418.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمنتظر محمد احمد محمد1286201751048167

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد عرفان خلف حمود1287131751257003
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت446.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيوفاء حسين امين سمين1288181722231018

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت442.0ثانوية عائشة للبناتصالح الدينادبيأبابيل طاهر رضا دلف1289181722182001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت441.0ثانوية االوائل االهلية للبناتكركوكاحيائيالفة نوزاد فقي فتاح خضر1290201742131017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت440.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائياحمد محمود ادريس هالل1291211741036002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت413.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيسوران فاروق عمر مجيد1292201751259090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيحسين خليفه زيدان خلف1293211611014046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511.0ثانوية نازك المالئكة للبناتصالح الديناحيائيابرار وسمي محمد شيخ1294181742200002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0اعدادية البخاري للبناتصالح الديناحيائيزينب ذياب فياض حرير1295181742245010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيمحمود كيالن محمود جمعة1296181741089072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية سابات للبناتاربيلاحيائيهدير عامر فرج حسن1297311742034028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيحسين عبد الكريم حسين عبد الكريم1298181741003015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيبلسم كامل صبري محمد1299211742119004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0ثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيحاتم كريم صالح محمد1300101741041013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0ثانوية االلباب المختلطةصالح الديناحيائيانعام تركي احمد حسين1301181742297001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائيعبد الرحمن نجيب صالح شبيب1302181741311037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيعدنان عابر محمد عبد1303181751089029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىتطبيقيزينب علي محمد حسن1304211752121008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0اعدادية البينات للبناتديالىتطبيقيحنين نوري وهيب عواد1305211752116006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت440.0ثانوية روناكي للبنينالسليمانيةتطبيقياكرم خلف حسن عبد الرحيم1306321751048001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينتطبيقيسرى محمد جدوع فاضل1307181752374013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0ثانوية الحاتمية المختلطةصالح الدينتطبيقيايمن يوسف مسلم حسين1308181751301002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيواثق عمر احمد مصطفى1309201721051033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيصهيب حاتم هزاع حمدي1310201721051013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيبراء صبار سعيد مهدي1311211722112009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيعذراء ظاهر خسارة حسين1312181722237027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيعائشه شامل حسين علي1313211722094034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0ثانوية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبياحمد محمود اسماعيل جاسم1314101721041005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الدينادبيصبار جمعه ايوب حمود1315181721351031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0ثانوية ابن رشد المختلطةصالح الدينادبيطيبة نوري سعيد محمد1316181722302001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيسامر خليل يوسف محمد1317211721084017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةادبيطارق اسماعيل خليل حسن1318321721004013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0ثانوية يثرب المختلطةصالح الدينادبيقيس خالد محمد عبد الستار1319181721043008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيمها سعد غانم هيالن1320211722171009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيزكريا يحيى عبد هللا جاسم1321211721214010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكادبيدعاء نوري صالح نايف1322201722172002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ثانوية احباب المصطفى للبناتديالىادبيسدير حسن كريم حميد1323211722128003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيصابرين احمد هزاع ريحان1324211722216009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارادبيمثنى عبد صالح فرحان1325191721067027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيمصطفى غانم نعمه زغير1326111721042100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىادبيماجد فالح جاسم حسين1327211621073022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيشهد احمد نجم عبد1328211722121027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430.0ثانوية الفرات للنازحينكركوكادبييوسف قحطان شكور مجيد1329201621070081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسجى يوسف قاسم كاظم1330201742118081

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الشهباء للنازحاتكركوكادبيتغريد حمد كريم محمد1331201722165005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيحسناء عبد الكريم حميد دبيس1332211722115005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبياسراء ولي خلف جاسم1333181722231003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت404.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيسرور خليل توهه حماده1334211722091047

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت402.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبياثار اياد شاكر حسن1335211722252001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0اعدادية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيظالل عراك عبدي فواز1336181742186045

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيدعاء مجيد لطيف عباس1337181742222006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيعذراء هاشم خلف حميد1338181742238022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت418.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيمالذ ثابت لفته جواد1339181742374032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت417.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائياسماء محمود جمال ابراهيم1340211742292003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت411.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائيسجى لفته جاسم محمد1341181742250019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت405.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيشهد ليث عبدالكريم محمود1342211742094045

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت404.0ثانوية زنوبيا للبناتصالح الديناحيائيجبهان عدنان مهدي صالح1343181742204005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيهيام عبد الخالق كاظم خليل1344231742178024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقينبراس ياسين حسن احمد1345101752095032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت414.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقيشفاء طالب محسن حميد1346211752160022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت411.0ثانوية النور للبناتصالح الدينتطبيقيمريم حسن عبد حسين1347181752238017

كلية اآلداب/جامعة تكريت441.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيسامر سامي خليفه صالح1348211611023020

كلية اآلداب/جامعة تكريت415.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيمصطفى كامل عواد عبد1349181621001051

كلية اآلداب/جامعة تكريت414.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيضياء مخلف احمد عبد هللا1350181721082031

كلية اآلداب/جامعة تكريت409.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيعبد هللا حامد عواد مطر1351181721073051

كلية اآلداب/جامعة تكريت405.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيماهر ابراهيم محمد رمضان1352201721009101

كلية اآلداب/جامعة تكريت405.0ثانوية ابن رشد المختلطةصالح الدينادبيسفيان سعد هللا محمود خميس1353181721302006
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كلية اآلداب/جامعة تكريت403.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الدينادبيآية عماد توفيق فرحان1354181722194002

كلية اآلداب/جامعة تكريت401.0ثانوية الضلوعية المسائيةصالح الدينادبياحمد حسن علي امين1355181721331001

كلية اآلداب/جامعة تكريت396.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد الصمد هشام عادل رعد1356181721351037

كلية اآلداب/جامعة تكريت394.0ثانوية المهيمن المختلطةصالح الدينادبيفارس صالح درج احمد1357181721315008

كلية اآلداب/جامعة تكريت390.0ثانوية غرناطة للبنينصالح الدينادبيبشير مربد خليفه حطاب1358181721125006

كلية اآلداب/جامعة تكريت388.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينادبيعبد الرزاق لطيف احمد سباح1359181721306010

كلية اآلداب/جامعة تكريت375.0ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبيعلي صالح حسن علي1360181721120011

كلية اآلداب/جامعة تكريت374.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعبد هللا سالم محمد عبد هللا1361211721065051

كلية اآلداب/جامعة تكريت373.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الدينادبيصهيب غازي احمد حسين1362181721351033

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائينجالء هيثم محمود ادهام1363101742097035

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت412.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائياحمد نعمة غاوي مسير1364231611181005

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت436.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيمصطفى عبد الحميد جلوب ناصر1365211721351009

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت428.0ثانوية الدؤلي المختلطةديالىادبيعثمان عبد الستار عبد هللا فرحان1366211721200007

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت443.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكاحيائيصبا مصلح عبد عبد هللا1367201742170043

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت413.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيمصطفى اياد عزت طه1368201751057031

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت426.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد جواد كاظم1369141721177135

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت425.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرحاب فالح محمد عجيل1370141722067047

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت425.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيهيلين عبد السالم ياسر عبد هللا1371141722222071

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت425.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبيزين العابدين مهدي عبد الجليل خليل1372101721203031

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت380.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيشهد محسن حميد شياع1373211722090037

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت375.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيطيبه حميد محمود حسن1374211722140066

كلية الطب/جامعة القادسية678.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيريام حمزه عبد علوان1375241742101026

كلية الطب/جامعة القادسية667.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي محمد صالح ياسين1376271741005216

كلية الطب/جامعة القادسية667.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد جواد كاظم عبد علي1377221741096030

كلية الطب/جامعة القادسية661.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد مالك احمد حسين1378181741006058

كلية الطب/جامعة القادسية661.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى حسين عيدان عمران1379131742111048

كلية الطب/جامعة القادسية660.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيحوراء خضر علوان نجم1380271742093019

كلية طب االسنان/جامعة القادسية650.4ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائياسيل سالم جواد عبد1381241742084004

كلية طب االسنان/جامعة القادسية650.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينريمان احمد مهدي بحر1382111742103055

كلية طب االسنان/جامعة القادسية650.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيحسن عبد الستار عبد هللا سبع1383211741007013

كلية طب االسنان/جامعة القادسية649.8ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمصطفى عامر راهي محمد1384231741021077

كلية الصيدلة/جامعة القادسية646.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائياالء شمخي جبار داخل1385261742086010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية644.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمجتبى حسن هادي عبد1386261741001134
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية644.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبنين جمال نعمه مجدي1387241742108015

كلية الصيدلة/جامعة القادسية644.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك عبد هللا صاحب خضير1388121742112016

كلية الصيدلة/جامعة القادسية644.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيرسل نصيف جاسم حمزه1389231742082017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية614.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيهدى علي حسين يوسف1390241742120206

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيغدير عباس هادي عباس1391271742071033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية556.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمنه هللا علي عبد الحسين كاظم1392231742088262

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية535.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيعبار قيس سعدون حمود1393241751035025

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي كريم منصور محيسن1394241741002046

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة احمد محمد ستار1395241742082062

كلية العلوم/جامعة القادسية554.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيضحى جاسم محمد سعدون1396241742139048

كلية العلوم/جامعة القادسية541.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عجة جبير عطشان1397241742123058

كلية العلوم/جامعة القادسية514.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمسلم حميد جالي علوان1398241741207188

كلية العلوم/جامعة القادسية495.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيهاجر جاسم طاهر كشوات1399241752119042

كلية العلوم/جامعة القادسية461.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيكاظم مرزوك كاظم شلتاغ1400241751006032

كلية العلوم/جامعة القادسية448.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيمشاري جويد هندي عكله1401221751081111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية523.0ثانوية البارزاني للبنيناربيلاحيائيبالل ابراهيم محمد قدوري1402311511014020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية493.0ثانوية الفارابي للبنينالديوانيةاحيائيجعفر بخيت عواد صياح1403241611042014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية495.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيابرار مردان جواد جاسم1404231742120005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية488.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سعد عبد الواحد حسن1405241742118026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية477.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيرقيه عزيز علي حياوي1406241742094042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية462.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقيرانيا باسم محمد عبدال1407241752085013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية457.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلتطبيقيمحمد حسين هادي جيجان1408231751041041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية448.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلتطبيقيعباس حسن جاسم عبدهللا1409231751185019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية620.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيعلي اثير جبار حميد1410211741001030

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية612.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب ارحيم حسين حمود1411241742120095

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية573.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيضحى عامر عارف مجيد1412211742140141

كلية القانون/جامعة القادسية494.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيكرار حيدر خضير صيهود1413241721159023

كلية القانون/جامعة القادسية481.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيهديل علي حمزه سوادي1414241722139034

كلية القانون/جامعة القادسية436.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيفاطمة محمد جبار جاسم1415241722119036

كلية القانون/جامعة القادسية436.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيانغام محسن دوري عبيد1416241722096001

كلية القانون/جامعة القادسية433.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيزمزم كفاح كامل مهدي1417241722124011

كلية التمريض/جامعة القادسية625.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر حاتم سلطان علك1418291741003079

كلية التمريض/جامعة القادسية611.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيبنين حيدر جاسم طاهر1419241742118007
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كلية التمريض/جامعة القادسية604.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيامنه حامد جبار مطلب1420241742093011

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية521.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيموسى عبد علي جعفر حسين1421111741006075

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية500.0ثانوية القوارير للبناتديالىاحيائياسراء صاحب حسين علي1422211742150002

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية461.0ثانوية حلب للبنينبابلاحيائيمحمد ميثم حامد سالم1423231741056014

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية512.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائينغم خضير جبر خيون1424241742106101

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية392.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيحنين ناجح نعيم مرشد1425241742106036

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية400.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيرسل ماجد فرهود حسين1426241752220116

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية428.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيشياع مالك شياع حسن1427271611013088

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية425.0ثانوية يافا للبناتالديوانيةاحيائيأنغام سالم وحيد حمزه1428241612117010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلادبياحمد رحمان ياسين عبد1429231721199001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0ثانوية حلب للبنينبابلادبيصادق حسين غالب نايف1430231721056006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس جالل عاشور راضي1431141741208075

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية438.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيرواء جواد كاظم علي1432241742139021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية431.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيمريم حسين علي عسكر1433231742178020

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية434.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقياالء عالء عواد ماجود1434241752122003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية429.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيكرار جبار صالح لفتة1435241751203175

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية427.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيبدور صادق عزيز جعفر1436161752230006

كلية التربية/جامعة القادسية536.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيرواء فاهم نغيش حسن1437241722123013

كلية التربية/جامعة القادسية537.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيرفل علي كاظم جبر1438241742100029

كلية التربية/جامعة القادسية537.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد رزاق محمد زين العابدين1439251741007211

كلية التربية/جامعة القادسية535.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيسارة فاضل منصور عبد علي1440241742142049

كلية التربية/جامعة القادسية533.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيهديل طالب عبد اسحاق جبر1441241742146054

كلية التربية/جامعة القادسية509.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيسحر عماد داخل كاظم1442231742089053

كلية التربية/جامعة القادسية498.0ثانوية يافا للبناتالديوانيةاحيائيمأثر جبار حسن مطرود1443241742117182

كلية التربية/جامعة القادسية498.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيمثنى حسن مدلول كاظم1444241741019034

كلية التربية/جامعة القادسية496.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيزينب رعد مجيد كاظم1445241742146029

كلية التربية/جامعة القادسية481.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد علي حسين صخي1446111741009025

كلية التربية/جامعة القادسية536.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا عبد العباس عبد هللا ناجي1447251751031120

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةادبيفاطمه صالح محمد عبد1448241722131012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية410.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيشهد ياسين ناعور حسين1449241722102049

كلية االثار/جامعة القادسية424.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبينورس طالب عبد هللا جلو1450111722217086

كلية االثار/جامعة القادسية424.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرحمن مجيد محمود محمد1451141621027044

كلية االثار/جامعة القادسية424.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك سعد نظير احمد محمد1452111722072085
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كلية االثار/جامعة القادسية424.0اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيعلي لفته ثويني محيبس1453101721060109

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية416.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيزينب احمد كمر سماوي1454241722085014

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية397.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةادبيحسن صالح مهدي محمد1455241621002010

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية502.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةاحيائيعقيل تومان غازي حمد1456241741004021

كلية الطب/جامعة االنبار678.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيحنين عبد العظيم دحام حسين1457191742196018

كلية الطب/جامعة االنبار675.7ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيانسام فيصل مخلف محمد1458191742153008

كلية الطب/جامعة االنبار666.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمصطفى صالح جدعان صالح1459191741026074

كلية الطب/جامعة االنبار664.0ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتاربيلاحيائيرغد احمد محمد أحمد1460311742040032

كلية الطب/جامعة االنبار663.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائياحمد عشوي حديد حمد1461191741341029

كلية الطب/جامعة االنبار660.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي مثنى كريم احمد1462101741020079

كلية طب االسنان/جامعة االنبار662.0ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبناتاربيلاحيائيخديجه فارس يحيى عبد هللا1463311742040023

كلية طب االسنان/جامعة االنبار657.0اعداديه الرطبة المركزية للبناتاالنباراحيائيعائشه احمد حميد محل1464191742152015

كلية طب االسنان/جامعة االنبار654.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد علي عبود حسين1465101741019103

كلية طب االسنان/جامعة االنبار651.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيعمر اسماعيل خلف مطر1466331741070178

كلية الصيدلة/جامعة االنبار650.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد سلمان خلف حمود1467141741021096

كلية الصيدلة/جامعة االنبار647.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيأسماء علي صالح حمادي1468191742243001

كلية الصيدلة/جامعة االنبار644.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر محمد علوان محمد1469141741019098

كلية الصيدلة/جامعة االنبار644.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيهدى احمد خميس جدوع1470211742136081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيهاجر حسين علي محمد1471191752370058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار524.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم سعد حمدي سليم1472111752070040

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار548.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقينذير خليل ابراهيم خليل1473191751004044

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار491.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارتطبيقياحمد صالح محمود مخلف1474191751043002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار630.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيفاطمة ناجي عبد سرحان1475191742158031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار489.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيعبد الرحمن ياسين قدوري عبد1476211751038025

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار634.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائيايوب عماد خلف يوسف1477311741011018

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنبارتطبيقيهارون جاسم محمد جاسم1478191751337043

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار477.0ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنيناربيلتطبيقيطلحه ابو بكر عبد العزيز محمود1479311751013016

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار471.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيعباس هادي عبيد علوان1480261751027026

كلية العلوم/جامعة االنبار632.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرسل عباس رجه شرقي1481191742217021

كلية العلوم/جامعة االنبار624.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيسحر احمد طعيس عباس1482191742163034

كلية العلوم/جامعة االنبار587.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيفاطمة مشعان طلفاح احمد1483191742199059

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيميامي طارق عبد الجبار صالح1484191742161026

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيصفا صالح نواف جنيجل1485191742370160
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كلية العلوم/جامعة االنبار572.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيهاجر سامي صالح زعيتر1486191742183058

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيصابرين تركي عطيه رشيد1487191742183038

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائياسراء صالح حسين حمد1488191742370022

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيفاطمه عدنان رافع رجا1489191752370042

كلية العلوم/جامعة االنبار449.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقياستبرق عبد المطلب زيدان ربيع1490191752370003

كلية العلوم/جامعة االنبار448.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيبرهان الدين غازي عناد حرفوش1491191751026009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار546.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيرسل فالح حسن علي1492191742157019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار514.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناالنباراحيائيمقداد احمد علي عبد1493191741009151

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيمينا عزيز خميس فياض1494191742158035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار474.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقياحمد نواف فياض عفج1495191751003003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار450.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسالم نعمان فهد عبد1496111751032011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائياحمد جمال مخلف ضايع1497191741032002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار456.0اعدادية الفجر للبنيناالنباراحيائيايوب محمد خلف صالح1498191741037008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار486.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيتبارك هللا حسن هادي صالح1499191722154006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار463.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيدعاء اياد هندي فراج1500191722369056

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار438.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيساره خالد احمد حسين1501191722369090

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيزينب عبد حميد ردام1502211722093017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار431.0اعدادية الحريري للبناتاالنبارادبيمريم حميد مخلف زكم1503191722193032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار415.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى وليد عبد المجيد مهدي1504101721027146

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار415.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيشفاء شاكر محمود كرنوص1505191722154020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار408.0ثانوية المعالي للبناتاالنبارادبيطيبه مهدي شاحوذ مشعل1506191722157011

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار445.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيرئام عماد محمد خلف1507191742180010

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار405.0ثانوية الخالدية للبناتاالنباراحيائيحليمه احمد نواف محمد1508191742185006

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة االنبار545.0اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائيعبدالخالق سالم شاكر سعود1509191741018011

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة االنبار539.0ثانوية النهروان المختلطةاالنباراحيائيبكر كريم عبد العزيز خلف1510191741304002

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة االنبار448.0ثانوية الدوالب للبنيناالنباراحيائيعباس كمال عبدهللا عبد1511191741016004

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائياسراء حامد عبد حميد1512191742245001

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة االنبار448.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيسميه صالح حسين حمد1513191742370141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار528.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارادبيايمن خلدون ابراهيم مبارك1514191721065011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةادبيتقوى عارف عراك حمد1515321722066005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارادبيعمر حميد سرحان حسين1516191721348170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاالنبارادبيحمزه محيسن عبد فياض1517191721312017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار465.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارادبيمعاذ خميس عبد حمود1518191721065045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيحيدر احمد حمدي احمد1519191721028024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى جبار حسين خميس1520121742089067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيمعاذ نجم عبد هللا زعيتر1521191741284008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارتطبيقيصفا حامد عبد فياض1522191752166002

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار394.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيهند عصام ابراهيم علي1523191722369211

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار394.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيشيماء فاضل فالح خلف1524191722241029

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار392.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر جمعه خلف ضاحي1525141722111029

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار390.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارادبيسري لؤي عبد القادر فجر1526191721004013

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار378.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبياستبرق هادي سلمان عمران1527231722093001

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيهاجر شهاب حمد محمد1528191742370245

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار483.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنباراحيائياحمد عزيز علي صالح1529191741340003

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار479.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائيشيماء عبد السالم فرحان حسن1530191742373026

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار479.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائييقين حميد فهد سعود1531191742175069

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار478.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيسمر ياسين طه خلف1532191742218006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيمحمد احمد حمدي احمد1533191721028050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيهديل احسان علي جاسم1534201622170077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيسجى مروان نعمه فرحان1535101722119012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار448.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبياستبرق ضياء احمد خلف1536191722370020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار443.0ثانوية جبة المختلطةاالنبارادبيهيثم عبد الجبار عذال تركي1537191721288022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار431.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيغدير يوسف رجه شرقي1538191722188042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار426.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيطيبه محمد حميد هادي1539191722154025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار424.0ثانوية بردى للبناتاالنبارادبيايمان عالوي حماد طوكان1540191722251004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار424.0ثانوية المعرفة للبنيناالنبارادبيرسول خليل عواد حمادي1541191721033014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار419.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيحنين وليد ابراهيم عياش1542311722039009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار419.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيعيسى محمد سالم ملحم1543121721174018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480.0ثانوية الرصافي النموذجية الثالثة للبناتالسليمانيةاحيائيمنه هللا وضاح ساطع حسين1544321742029098

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار412.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيساره عزيز خميس فياض1545191722370142

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار410.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيهاله صالح صلبي شيحان1546191722370292

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيهدى مانع معيوف علي1547191722370304

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى وليد شفيق مصطفى1548101742077076

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيهنادي ربيع حرج ولمان1549191742188086

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيعذراء رياض محمد سند1550311742038079

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيداليا ثائر احمد عودة1551191742370071
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيسبأ احمد نايف خليفه1552191742159028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارتطبيقينور ارحيم احمد صالح1553191752204017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفرح رياض عباس عبد اللطيف1554141752067024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0ثانوية قريش للبناتاالنبارتطبيقيأماني رياض خشان مخلف1555191752158001

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنبارادبياحمد جمال مجبل علي1556191721350004

كلية اآلداب/جامعة االنبار414.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبياالء صبري حديد ابراهيم1557191722369028

كلية اآلداب/جامعة االنبار409.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيايوب زيدان خلف عايد1558191721104027

كلية اآلداب/جامعة االنبار408.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن احمد حمدي احمد1559191721358025

كلية اآلداب/جامعة االنبار406.0ثانوية الضرغام للبنينالكرخ الثانيةادبيعمار علي شيحان حمادي1560111621014031

كلية اآلداب/جامعة االنبار405.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيحسين طارق كامل عليوي1561211721234006

كلية اآلداب/جامعة االنبار404.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيايناس صداع تركي ناصر1562191722370051

كلية اآلداب/جامعة االنبار402.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارادبيمصطفى احمد ابراهيم خلف1563191721067032

كلية اآلداب/جامعة االنبار400.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةادبيعصام كريم عبد مبارك1564321621004016

كلية اآلداب/جامعة االنبار399.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةادبيليث صباح خضير عباس1565111721016078

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائيصفا ليث فارس عبد الكريم1566191742155029

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0ثانوية الرصافي النموذجية الثانية للبنيناربيلتطبيقيعبد الرحمن حاتم موسى حمد1567311751013017

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار452.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنبارادبيهيثم فالح حسين حمزه1568191721337239

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار440.0الخارجيونالكرخ االولىادبياحمد يوسف علي غافل1569101721400004

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار432.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائيحنان عماد عبد الكريم شعالن1570191742155011

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار411.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيرانيه فالح عيد خليل1571231742178008

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار429.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيحميد سلمان كاظم عواد1572131721042034

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار429.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيرنين صاحب داود سلمان1573131722111034

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار428.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيورده محمد شوك سلومي1574141722090050

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين عباس محمود كاظم1575111722076031

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار428.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب فالح عبد هللا رضا1576111722109051

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار428.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء ماجد وداعه عميش1577111722081028

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار415.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيرفل عبد الرحمن خلف العبد1578191722159016

كلية الطب/الجامعة العراقية676.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيعلي صباح عباس خلف1579231611003124

كلية الطب/الجامعة العراقية677.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد العزيز محمد اسماعيل نحو1580131741024011

كلية الطب/الجامعة العراقية676.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه علي حسن سريبت1581141742067036

كلية الطب/الجامعة العراقية676.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر يعقوب بلداوي يعقوب1582111741006044

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية658.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيمهيمن علي جاسم محمد1583211741018025

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية658.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جبار مزعل عيسى1584141742066018
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية658.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيآالء حميد كاظم مجيد1585131742070002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية523.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين صبحي احمد سبع1586121751010005

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية508.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيهدى حامد مجيد علي1587181752251041

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية500.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبآ سليم جواد حسن1588141752079039

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية498.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيطه سامي فهد فالح1589231751012022

الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية595.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيرنده مظفر احمد علي1590131742073029

الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية549.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى صبري عباس عيسى1591111751058143

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية596.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي زهير عبد الرضا عبد هللا1592131741020049

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية585.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائينسيبه حسين عبود تركي1593101742118079

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية504.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيعبير ثائر احمد جبر1594101752119017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية547.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرحمه عبد الكاظم نجم كاظم1595101722120032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية537.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيمئاب علي حسين عبد1596111722072076

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية536.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب رضا حسن زامل1597151722050053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية536.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي فارس علي حسن1598121721006031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية533.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبينسمه محمد عبد النبي عبد هللا1599141722104045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية532.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيشهد علي حميد عمار1600131722075025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية530.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيصادق كريم جواد كاظم1601141721018029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية529.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنبارادبيأحمد عدنان ظاهر معروف1602191721337012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية522.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرحيم موفق جباري برهان1603141721038096

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار حيدر عبد عبود1604111721210061

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيايوب عبد الهادي درب عبد1605121721174004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيهند غازي سعدون ابراهيم1606131722073132

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى علي حمادي كاظم1607121721019026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةادبيرغد اسماعيل حمد زبار1608121722083005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية493.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبينور قحطان عدنان عبد العزيز1609131722070066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية492.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمصطفئ طارق يوسف مظلوم1610131721030064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية492.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى كاظم وحيد اسماعيل1611141722124052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا شاكر مطر عباس1612111721027065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيصبا صفاء احمد محمد1613121722102069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء سعد نوري عبود1614111722099020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد خالد علي محمود1615111721016085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيعباس فاضل تركي داود1616211721008025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيرحمه جمال حسن عباس1617131742086021
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيات عباس دانه كاظم1618111742071003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم مهدي حميد تايه1619111751048002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية449.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينة خليل علي خضير1620111752078008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيكرار مجيد فياض عباس1621211721038112

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد عادل تايه عويد1622111721024004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبينور عبد الكريم حميد ادبيس1623281722091061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبياميمه محمود حريش نجم1624121722016005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد محيسن جاسم1625141721037223

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيميس حسيب جسام صالح1626121722178005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيحيدر هادي شناوة جبير1627211721008015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبينور حسن جاسم عطيه1628151722401083

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيدعاء مالك ابراهيم جدوع1629211722137007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية442.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيعبد الحكيم احمد اكرم مجيد1630131721029036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية440.0ثانوية العدالة المختلطةديالىادبيعباس خضير عباس ياسين1631211721044017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية440.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبيسفيان غضبان خزعل شبيب1632211721039010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية437.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيياسين خالد جواد ناصر1633101721027159

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية437.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيحنين مثنى ابراهيم خليل1634211722110014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياحمد عودة محسن علوان1635211741004012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر خضير فرحان عداي1636111742075050

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيأمنيه حسن عباس ابراهيم1637111742160003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائياستبرق حكمت عبد هللا حبيب1638121742108002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيآيات محمود طاهر شهاب1639211742094004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيازهار حازم حسين شهاب1640211742178007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيارشد عالوي محمد شهاب1641121751022021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيعفراء عبد محمد صالح1642211722094035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيرواء حمزة عاشور جاسم1643111722082024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيشيماء رعد جمال فهمي1644101722096049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبياطياف كريم سلمان زيني1645211722230002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيضحى عواد غيدان علي1646211722057004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه اسماعيل مكلف محسن1647151722051090

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيساره عبد حسين سعيد1648141722088036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية451.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر خضير خلف عطية1649111722095068

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية450.0ثانوية خير االنام المختلطةالكرخ الثانيةادبييسر حميد جسام نصيف1650111722166007
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية450.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد حسين شنيت1651101722109116

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية450.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء زكي حمادي حسين1652141722109021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيميعاد يوسف صالح ابراهيم1653111622150013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب جوده كريم عطيه1654141722090025

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبينبراس نبيل فؤاد شكر1655101722120079

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسهى علي عبد الحسن نايف1656141742225043

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية434.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبياسيل عبد هللا قاسم مجيد1657111722088003

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0الخارجياتبابلادبيشذى سعد ناهي محمود1658231722401024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيصالح عدنان ستوري سلمان1659121721008019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية449.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىادبيوسن عماد علوان حسين1660211722291068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيتبارك طالل عريبي عبد هللا1661181722236014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيغفران غالب محيي جاسم1662261722083039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيآيات خزعل لفته رسن1663141722139002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فياض محمود باجي1664141721031062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيطارق حسين خشان جاعد1665261721013098

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0ثانوية ابن سينا للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك ستار محمود شرقي1666121722128004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية444.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيمسلم عقيل احميد عبد1667121721174023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيصابرين تركي علي منصور1668141722067088

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حميد كاظم ماهور1669141721008126

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد الرزاق عبد علي عطيه1670141722079064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى عماد احمد ابراهيم1671121722093024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه طالل محمد رشيد1672111722072064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيلقاء عادل داود علي1673101722095046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر حامد علي مزعل1674141721040012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيسجاد جمال عبد علي عبد الحسين1675131721002046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبينور غالب محيي جاسم1676261722083060

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيعلي صالح عباس راضي1677131721002066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية510.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم علي عبد الستار امين1678121742107170

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه فاخر عبد الحسن كاظم1679151612044013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية465.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيايناس جميل جبار فياض1680121722172003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0ثانوية ابن عساكر المختلطةالكرخ الثالثةادبيلمياء مصطفى خماس حميد1681121722173005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيميعاد عطروز عبد الجليل عواد1682141722069063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب مشتاق شاكر حمود1683121722089036
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيهبه نشأت هادي محمد1684101722107038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حسين علي حمد1685121721011026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيشهد حازم محمد سلمان1686211722177013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه جاسم محمد خلف1687111722127034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيحمزة علي عبد هللا صالح1688211621059007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ثانوية سومر للبنينديالىادبيامير صباح صالح خليل1689211721072002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبياماني احمد فرحان عناد1690111722084010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيايمان شهاب احمد فرج1691211722220002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب مشتاق طالب سلمان1692141722100059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيمروان حسن عطيه سعيد1693211721212014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيشهالء حسن مهدي عبد الهادي1694131722118114

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى كريم داود جاسر1695111721029150

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى محمد فاخر محمد1696141722140080

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء قاسم محمد جواد1697141722067015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيليث حامد عليوي ناصر1698211621013037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حسين خلف مهدي1699111722076089

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية419.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيطه محمد خير هللا قدوري1700131721001040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية419.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى علي سلطان جبر1701111722084068

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية418.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيريام صالح مهدي وفي1702211722177009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيبتول زيدان خلف علي1703111742160006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقياحمد اسماعيل حسين محمود1704211751014004

كلية االعالم/الجامعة العراقية474.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنبارادبيعامر احمد سرحان عبد1705191721338134

كلية االعالم/الجامعة العراقية467.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبيغيث مظهر علي شالل1706131721021020

كلية االعالم/الجامعة العراقية463.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عبد الرحمن حسن محسن1707121721034097

كلية االعالم/الجامعة العراقية463.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيتبارك احمد خضير عباس1708101722077008

كلية االعالم/الجامعة العراقية460.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعلي صباح كريم خميس1709211721004031

كلية االعالم/الجامعة العراقية459.0الخارجيونالكرخ الثانيةادبيمحمد حميد خضير حسين1710111721400049

كلية االعالم/الجامعة العراقية458.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيباقر احمد الزم ايدام1711211721227004

كلية االعالم/الجامعة العراقية457.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن ثابت حطاب احمد1712151721002019

كلية االعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسين موسى معلة1713111721027074

كلية االعالم/الجامعة العراقية455.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيزينب عامر عز الدين حميد1714141722401066

كلية االعالم/الجامعة العراقية453.0اعدادية المعارف للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الوهاب صالح عبد الوهاب حمادي1715111621005038

كلية االعالم/الجامعة العراقية520.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيسارة محمد ارزوقي حسن1716101742114014
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كلية الطب/جامعة بابل679.7ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيساره فالح حسن خفيف1717231742132039

كلية الطب/جامعة بابل679.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيهاجر ناظر هادي عبدان1718231742102036

كلية الطب/جامعة بابل675.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيرسل محمد عطيه عرموط1719211742139040

كلية الطب/جامعة بابل673.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيسارة خليل ابراهيم ثامر1720211742139063

كلية الطب/جامعة بابل671.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيميس عبد الكريم فاضل جابر1721231742112030

كلية الطب/جامعة بابل671.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى كريم دحام حسن1722121741026100

كلية الطب/جامعة بابل671.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيويس حسن احمد جميل1723181741278016

كلية الطب/جامعة بابل669.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيرسول عماد حامد نجم1724231741012039

كلية الطب/جامعة بابل667.3ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيالحسن عبد العزيز جاسم حسن1725151741012004

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل667.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائياسماء وليد خماس حمودي1726211742177002

كلية الطب حمورابي/جامعة بابل666.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب رسول جسام كاظم1727231742117053

كلية طب األسنان/جامعة بابل675.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبنت الهدى طاهر منغر عناد1728271742058041

كلية طب األسنان/جامعة بابل672.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيفرح جاسم عبد مجيد1729211742148016

كلية طب األسنان/جامعة بابل656.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحمد صالح مهدي مكطاف1730271741010074

كلية طب األسنان/جامعة بابل656.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيعلي موفق حامد محمود1731211741007037

كلية طب األسنان/جامعة بابل655.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعبد العزيز حسن عزيز يونس1732271741007034

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيزيد مجيد علي عبد الكريم1733231741005040

كلية الصيدلة/جامعة بابل654.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب كامل جمعه مهدي1734101742107013

كلية الصيدلة/جامعة بابل653.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد دريد غني دخيل1735101741024032

كلية الصيدلة/جامعة بابل651.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيمصطفى اسعد حسين بريس1736211741007054

كلية الصيدلة/جامعة بابل650.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيمريم علي حسوني حسن1737211742134073

كلية الصيدلة/جامعة بابل650.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيورده عالء عبداللطيف يوسف1738211742097089

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0ثانوية الخلود للبناتبابلتطبيقيحوراء عباس سليمان داود1739231752137006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلتطبيقيزهراء محسن نجدي عبود1740231752141007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد سعد محسن عبد1741141751019040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيحسن حامد منديل حسن1742231751251089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيمنى حيدر محمد مهدي1743231752092065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل617.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائياماني محمد جاسم حتروش1744231742114009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل573.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمرتضى عدنان كركان شلغم1745231741021073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيايات مرتضى علي حسين1746131742089002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائياحمد كريم جبر بدوي1747281741013003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل639.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيفاطمه محمد نعمه عبدهللا1748211742094057

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل633.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقينبأ عباس عليوي ناصر1749231752092067
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قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل573.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزينب محمد جلوب باروني1750271742160089

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل512.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيزينب جاسم محمد كاظم1751231752115024

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل564.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه فاضل حسن عباس1752121742105110

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحسين علي محسن مدب1753231741052008

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةبابلاحيائيسعد عبد الخضر عبد عون منسي1754231741219005

كلية العلوم/جامعة بابل545.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيأمير جواد كاظم محسن1755231611169009

كلية العلوم/جامعة بابل538.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد سمير كريم رعيع1756111741156043

كلية العلوم/جامعة بابل524.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي حامد دالل حسين1757231741017100

كلية العلوم/جامعة بابل515.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيمرتضى ابراهيم جاسم موان1758231741033085

كلية العلوم/جامعة بابل513.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيفاطمه حاتم ابراهيم جسام1759191742245009

كلية العلوم/جامعة بابل511.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيمالك صادق فرحان احمد1760211742138091

كلية العلوم/جامعة بابل508.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيديار علي حسين علوان1761211742145023

كلية العلوم/جامعة بابل547.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيزينب عبد الحسن خادم حسين1762231752098033

كلية العلوم/جامعة بابل540.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقينور الهدى صباح ناجي حسن1763231752087068

كلية العلوم/جامعة بابل461.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلتطبيقيسروان اياد مقداد حسن1764231751041021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائياسماء ستار عوض حبيب1765231742091003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيبنين حسن كاظم محمد1766231742092019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائياسيل زيدان خلف سلمان1767181742236009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب احمد عكار سعدون1768151742051037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيايالف كاظم عبد النبي عبد الرضا1769271742055027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل485.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد علي محسن نجم1770111742068044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل550.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيلبنى خالد يونس عبود1771231742142124

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل542.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمها قيس فاضل عبد الجبار1772241742220206

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسن عباس بلم افندي1773271741014019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل489.0ثانوية بيروت للبنينبابلتطبيقيمحمدصادق ياس خضير عناد1774231751022053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل484.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيكوثر عقيل جبار ابو شنه1775271752063081

كلية القانون/جامعة بابل491.0اعدادية حطين للبنينبابلادبيعلي مجيد محمد كاطع1776231721023031

كلية القانون/جامعة بابل468.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيكريم فاضل كريم هادي1777231741009084

كلية التمريض/جامعة بابل635.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيحوراء حيدر سرياف رحيم1778271742089015

كلية التمريض/جامعة بابل626.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائياحمد مؤيد نوري حسين1779211741033006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0ثانوية الطف المختلطةبابلادبيمحمد عيسى موسى بحر1780231721177006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبيعلي ساجد محمود نصيف1781211721051016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل440.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيباقر راهي عامر حمود1782261721024007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل440.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيحسين ساجت جدوع سلمان1783231721008038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل433.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي خالد محسن باهض1784111721052075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل432.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبينور الهدى حسن عبد الهادي جهاد1785101722096076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيعبد الكريم محمد عبد سهيل1786211741001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء سالم شنون اعطيه1787231742271095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل549.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيعبدهللا حسن جاسم عبدهللا1788231741058015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل549.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي جنديل ناصر جاسم1789231741031047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل515.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيسرى حسين عالوي حسين1790231742114041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل513.0ثانوية الشموس للبناتبابلاحيائيأثمار عباس راهي محيسن1791231742101001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566.0ثانوية الطف المختلطةبابلادبيايات حسن ثابت حسن1792231722177002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيهاله مزهر كاظم لفته1793231722119082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيزهراء صبحي طالب راضي1794231722080013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيسكينه حسن عبد علي حمود1795251722056112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيهمسه احمد حامد جواد1796231722115052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيايالف احمد جدوع عبود1797231722139009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيمسلم عقيل راشد حارث1798231721019046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل460.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيعلياء سعد عبيس كريم1799231722121037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيفاطمه فرات علي ناجي1800231722088028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل457.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيمروى محسن حمزة عجان1801231722115041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل456.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيحميده الزم عمران مزهر1802231722093020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل451.0الخارجياتبابلادبيروال سعد حبيب جاسم1803231722401015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل450.0ثانوية الطبري للبنينبابلادبيبالل عدنان خادم جابر1804231721061006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل448.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيزيد خالد تركي امين1805231721011046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل446.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيأشجان خير هللا علي عطيه1806231722126002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيعلي حسين حسن عبد1807231721015016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل442.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيريام خضر وادي عبد المهدي1808231722102007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيهند رعد تركي لفته1809231722122037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل438.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيزهراء مزاحم عاشور عبد علي1810231722131019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيفضاء ناظم جحات محيسن1811231742143028

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيإكرام علي عزيز كاظم1812231722208001

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزينب كريم جواد عبد الساده1813231622098041

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيرسل علي حسين عبد هللا1814231722108014

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0ثانوية االيمان للبناتالسليمانيةادبيمريم ماجد حسن مهنه1815321722031008
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كلية اآلداب/جامعة بابل422.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد حيدر عبد الحسين مزبان1816151721018056

كلية اآلداب/جامعة بابل408.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيحكم مثنى حسين علي1817121721209014

كلية اآلداب/جامعة بابل408.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيعلي صدام غازي علي1818271721021045

كلية اآلداب/جامعة بابل405.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيسجاد عباس فائق يحيى1819181721001018

كلية اآلداب/جامعة بابل466.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيليث حسن شكر سلمان1820271741035037

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل403.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيمصطفى عباس فاضل كريدي1821271721110022

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل399.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيعالء حسن علي يونس1822231721183048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيشجن مجيد كتاب جاسم1823231722119056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيسهيل علي حيدر محمد1824231721033032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبييوسف احمد علي شهاب1825231721005040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيفرح عباس جاسم عباس1826231722091031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيوسام حامد حسان باهض1827231721253124

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيرسل جوده زغير عبيد1828231742092034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيالق عمار ناجح مجيد1829231742109013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيميالد جواد كاظم علوان1830231752090043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيرفل محمد علي بندر1831231752115016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0ثانوية الجنائن للبناتبابلتطبيقيساره حسين هادي عليوي1832231752102015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيوفاء فالح هادي هدام1833231752119074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيهاني جواد صياح عبدهللا1834231751069076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل442.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيمرام علي فاضل فهد1835231752091037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0ثانوية دجلة للبناتبابلتطبيقياالء عالء هادي حبيب1836231752107006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل429.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلتطبيقيعلي عبدالكاظم عنك دريب1837231751035010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءتطبيقيمرتضى حسين علي شنين1838271751037045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقياصاله مضر قاسم محمد1839211752097005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0ثانوية الشموس للبناتبابلتطبيقيحنين احمد فاضل عبد حسن1840231752101009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىتطبيقينور عماد عبد الرحمن سلمان1841211752291031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىتطبيقيصفاء ابراهيم مغير هربث1842211751001010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل418.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب علي حاكم دويح1843231612109162

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل425.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد القادر احمد عبد اللطيف محمود1844111721009039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل425.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعلي باسم عبد الرزاق زيدان1845101721027080

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل419.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبياسراء نعيم عطيه جالب1846231722093002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل403.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلادبيمنى عبيد عبود حسين1847231722133024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل401.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيزينب فارس عبد زيد كاظم1848231722103015
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل401.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبينور خالد مالك عبد العباس1849271722070018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل398.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيعلي عباس ابراهيم فيصل1850211721227016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل391.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيفرح جبار عمران بايش1851271722076050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل379.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيسيف هشام علي جبار1852271721031073

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل425.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيايات مهدي مكرود مطر1853231742089012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل419.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعباس صالح هادي عبار1854231741017082

كلية الطب/جامعة النهرين686.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيداليا غني صابر عبد هللا1855131742108016

كلية الطب/جامعة النهرين683.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائينور الهدى غازي محمد عبود1856231742095084

كلية الطب/جامعة النهرين683.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيقمر هاشم كوثر عبدالحسن1857211742100051

كلية الطب/جامعة النهرين683.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمرتضى محمد نايف شحاذه1858261741012124

كلية الطب/جامعة النهرين682.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيبراء عزيز سبع خميس1859211742110011

كلية الصيدلة/جامعة النهرين663.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعلي مقدام احمد سعد1860181741006048

كلية الصيدلة/جامعة النهرين661.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيزهراء فوزي خضر احمد1861181742205043

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين636.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه صالح مهدي رزوقي1862131752087012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيصفا عبد القادر محسن مهدي1863111752103026

قسم االلكترونية/كلية الهندسة/جامعة النهرين571.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشمس اياد عبد الكريم شاكر1864111752103025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين624.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حكمت حسين جاسم1865141742074011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد هشام هاشم حامد1866131741001079

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين622.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي سالم لفته محسن1867121741031097

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين629.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائينبا عامر حسن خلف1868211742133024

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين620.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيشرف الدين باسم جواد عبود1869191741007061

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين598.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيتيسير طه سليمان فزع1870101752109010

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين606.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيسماره سلوان حسين علوان1871131742108047

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين547.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين ثامر صادق كاظم1872151751011024

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين615.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهناء فاهم عباس عليوي1873111742074069

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمازن خالد جبار شاه مراد1874271741005250

كلية العلوم/جامعة النهرين565.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه علي محسن رشيد1875111742104020

كلية العلوم/جامعة النهرين564.0اعداديةالصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد طعمة فاضل شوين1876121741007009

كلية العلوم/جامعة النهرين506.0ثانوية بغداد األهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينبأ عالء عبد الرزاق عليوي1877111752107010

كلية العلوم/جامعة النهرين488.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسجى حسين محمد حمود1878111752072019

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين537.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام عباس ابراهيم وسمي1879111742108024

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين483.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهاجر جاسم محيميد جاسم1880111752084028

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين628.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عامر فارس يعقوب1881111741209035
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين627.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائييحيى احمد حسن عودة1882131741020100

كلية الحقوق/جامعة النهرين572.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمهيمن سعدون علوان حسين1883141721026111

كلية الحقوق/جامعة النهرين562.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةادبينور ماجد عواد وادي1884141722105015

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين509.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمنى حسين عبد الصاحب محمود1885141722104039

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين497.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيهيا مازن سلمان خضير1886141722225016

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين496.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارادبيعلي سلمان محمد نجم1887191721348157

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين582.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر سلمان جعفر سلمان1888111722095069

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين574.0اعداديه رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيبشرى عباس كريم احمد1889111722106009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين529.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى احمد فرج حميد1890101742103027

كلية الطب/جامعة ديالى692.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيوديان علي حاتم شمس1891211742147062

كلية الطب/جامعة ديالى689.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيهدى حمزه حسين مهدي1892211742138107

كلية الطب/جامعة ديالى684.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيعائشه زهير عبدالعزيز شياع1893211742136055

كلية الطب/جامعة ديالى682.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيحوراء خالد مالك حسين1894211742206003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيايه عبدالرضا عبدالواحد سالمه1895211752090007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى573.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىتطبيقيعبد هللا وليد خماس حمودي1896211751017027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى570.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقياسماء سالم ابراهيم فاضل1897211752139002

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىتطبيقينبيل عبدالكريم حمدان عليوي1898211751062029

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى542.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيحنين حسين ناجي اسماعيل1899211752094014

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى639.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيعلي محمد عواد عيدان1900211741015012

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى538.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيهدايه ابراهيم حسين ابراهيم1901211752140051

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى531.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقيعذراء خميس علي عبدهللا1902211752160026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسراب اسماعيل علي عجاج1903211742098037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى565.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيعلي حميد كاظم مهدي1904211751211008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيسرى يوسف عليوي خنياب1905271742056153

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى636.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيعال نهاد خلف محمد1906211742110047

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيهند وسام عبداالمير سهيل1907211742107046

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقيرسل صبحي مجيد صالح1908211752097025

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائياحمد كاظم عبد العزيز جاسم1909211741005012

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمنتظر عامر حسب هللا سرحان1910211741013112

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيشروق سلمان عباس عبد1911211742260006

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائياحمد نوري حبير حسن1912211741005017

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائيجعفر هادي اسماعيل خميس1913211741245001

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي نجم عبد علي1914141741016075
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كلية العلوم/جامعة ديالى539.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيزمن طارق فتاح عبدهللا1915211742107020

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيرحمة زيدان خلف سلمان1916211742098019

كلية العلوم/جامعة ديالى532.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزبيده احمد عدنان محمد1917211742138040

كلية العلوم/جامعة ديالى527.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيبراء عباس صبر حسن1918211742121016

كلية العلوم/جامعة ديالى529.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىتطبيقيسراب محمد حسن علي1919211751010008

كلية العلوم/جامعة ديالى520.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقياسراء خليل سلطان محمود1920211752140004

كلية العلوم/جامعة ديالى514.0اعدادية االنام للبناتديالىتطبيقيسماح جبار احمد حسين1921211752135021

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0ثانوية ذي قار للبنينديالىتطبيقيحمزة حامد علي ايرام1922211751032006

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيمحمد مجيد عبد هللا محمد1923211751038046

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقيصفا خالد فاضل محمد1924211752097045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى572.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيليلى عبد الهادي كامل سبع1925211722165026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى533.0ثانوية دمشق للبنينديالىادبيصالح مدحت حميد جرموط1926211721048009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى532.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيسارة محمد شهاب احمد1927211722145050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531.0ثانوية الجبل للبنينديالىادبينزهان عباس خضير حسون1928211721036024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى516.0ثانوية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيمحمد غانم محمد صالح عبد هللا1929211721272081

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى510.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيتبارك احمد هادي مهدي1930211722118004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى488.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيفرات عبد الرحمن جاسم غيدان1931211721010036

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيفاطمة حسين علي عباس1932211722133036

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى521.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيضحى سمير كامل سلمان1933211742147042

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى520.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيزهراء حاتم حامد حسين1934211742260004

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى516.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيفاطمة رائد جاسم محمد1935211742093027

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى456.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الديناحيائيرغده شاكر محمود عباس1936181742342001

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى421.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيعبد الرضا سلمان احمد عبد هللا1937211751013010

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى454.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيمحمد عبدهللا عبدالحسين عبدعلي1938211741081032

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيبيداء محمود سبتي حمد1939211752138005

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حيدر جواد كاظم1940131742070080

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى420.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيعذراء محمد ناجي خليل1941211742145062

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى421.0ثانوية االنصاري المختلطةديالىتطبيقياحمد سعدون صالح هادي1942211751080002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيحوراء صادق كاظم احمد1943211722220004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0ثانوية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيحميد مجيد حميد احمد1944211721272030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيانفال قاسم حسن محمد1945211722206002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى480.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيمحمد حسين عبد الحميد جعاطة1946211741007044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى479.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسكينه صباح صالح مهدي1947211742143060
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى475.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن سمير عبد غيدان1948131741022162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى454.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيامجد باسم مهدي خليفة1949211751052002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى450.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيهبه عدنان عبود عباس1950211752139037

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى477.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىادبيزينب سلمان احمد عبد هللا1951211722224003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى469.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىادبيحيدر خالد حسين لفته1952211721224006

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى492.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائينهى عيدان حسن شكور1953211742100058

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى472.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيزهراء عدنان عثمان مصطفى1954211742173013

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى466.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيصابرين شهيد عبدالرحمن حميد1955211752140026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0ثانوية السهول المختلطةديالىاحيائينصره عامر زعل عصفور1956211742209005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيساره حارث فؤاد حمود1957211742094032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيايمان بركات جاسم محمد1958211742165014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى515.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيخنساء صالح عبد عباس1959211742134019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيحمزه عدنان محمد عباس1960211741010024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىتطبيقيمرام فاضل شكر محمود1961211752201007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى504.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيميسم اسماعيل سعيد محمد1962211752140043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى503.0ثانوية آمنة بنت وهب للبناتديالىتطبيقيموج حسن كريم حميد1963211752099015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى585.0ثانوية آمنة بنت وهب للبناتديالىادبيرغد مدحت عبود جاسم1964211722099023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى568.0ثانوية آمنة بنت وهب للبناتديالىادبيسجى عامر اسود علي1965211722099035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563.0ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيوسام فائز فندي حمد1966211721212020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيعلي محمد قدوري سعيد1967211721018031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزهراء شنيف ياس هادي1968211722110026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيرقيه هاشم حسين علي1969211722147013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيحوراء علي عبد الجبار الياس1970211722102011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيزينب عبد االمير عيسى سلمان1971211722090026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيسجى نصير محمد علي عبد هللا1972211722118012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيوديان علي راشد عرسان1973211722115024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيازهار عدنان مسرهد جاسم1974211722097002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيشهد عبد الكريم هادي جاسم1975211722164022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيسماهر لطيف جاسم محمد1976211722094028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيحسين محمد حسين سليم1977211721010017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيسرور جسام محمد سحاب1978211722115010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيفاتن طه جواد ياسين1979211722159016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0ثانوية عتبة للبناتديالىادبيمريم جواد كاظم حسين1980211722167022
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيهاجر ماهر عبد هللا كاظم1981211722101058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيسوالف محمد رزيج نجم1982211722233005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيشيماء واثق محمد خلف1983211722154020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبيعلي طاهر محمد جواد1984211721051017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزهراء عمار ابراهيم هادي1985211722145042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبينور عبد الهادي كامل سبع1986211722165031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيرفاه كاظم ورد جبر1987211722158002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيبراءة علي عبد الحسن عمير1988211722093009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى552.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائينور صباح مهدي صالح1989211742148021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيتمارة عبدالباقي عدنان خليل1990211742091019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقيزينب كريم صالح عبدالكريم1991211752097036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيعبد الرحمن سمير حميد حسين1992211611062025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيزين العابدين حسين علي فاضل1993211721018014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبينوال جار هللا محيميد حاجم1994211722127036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيكواكب فاروق علي حسين1995211722246013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزينب خضير علي حسن1996211722110028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0ثانوية الحمائم للبناتديالىادبيدعاء منتظر صالح عبد الحسين1997211722122006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبياية حافظ شالل حبيب1998211722094009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0ثانوية ذي قار للبنينديالىادبياحمد حامد علي ايرام1999211721032001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيسعد ذياب عباس علي2000211721255006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيليلى محمود حسن علي2001211722115016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبينباء سعدون حسين علي2002211722140088

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبينور صادق علي حسين2003211722094054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0الخارجياتديالىادبياخالص علي محمد منديل2004211722401002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبياحمد رحيم خليل ابراهيم2005211721039002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيحنان طالب سلمان داود2006211722169008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيبرهان ثاير ادهام فدعم2007211721084010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى505.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيايمان عادل عيسى سلمان2008211742136012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيهدى مهند جاسم حسون2009211742138109

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيايمان شامل مالك حسين2010211742206002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيامال علي نوار كعيد2011211742172002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيعلي قاسم جعفر فاضل2012211741015009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية الريحانة للبناتديالىتطبيقيزينه سلمان مرير مهيدي2013211752172007
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقياسماء كيالن محمود جمعة2014181752246003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقياستبرق عالء جياد ماشي2015211752113001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيزينب محمد وادي حسين2016211752138022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى493.0ثانوية القلعه للبنينديالىادبيحسن جبار خليل فرمان2017211721040011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى471.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبييوسف عماد اسماعيل حسن2018211721238014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبياركان طالب طه عبد هللا 2019211721013014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيمصطفى عماد دالل محمد2020211721037028

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيسارة نجم عبد علي2021211722093019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيحسن احسان فليح حميد2022211721005014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيكاظم ساهر جاسم برغوث2023211721008043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيمهند سعد غانم هيالن2024211721037029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيعلي عدنان اسماعيل عبد2025211721234013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0ثانوية آمنة بنت وهب للبناتديالىادبيدنيا حسن محمود حسين2026211722099015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيحمده علي كاظم خليل2027211742090022

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى470.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيحسين عامر قدوري صحو2028211721246005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى461.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيهناء خلف حمد خليفة2029211722252009

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى456.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيفاطمه سعد صبار رشيد2030211722179075

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى466.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيريام ابراهيم عبد علي2031211742292014

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى418.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىتطبيقيتبارك خالد عبداالمير هادي2032211752291011

كلية الطب/جامعة كربالء675.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهند كاظم موح محمد2033121742112105

كلية الطب/جامعة كربالء669.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيكاظم ابراهيم تايه عربيد2034211741063041

كلية الطب/جامعة كربالء664.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيالرباب جبار عبد الرضا عطية2035121742107014

كلية الطب/جامعة كربالء663.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسنين صفاء عبدالهادي عمران2036231741020047

كلية الطب/جامعة كربالء663.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيشهد شهاب احمد عباس2037211742139076

كلية الطب/جامعة كربالء662.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد عالء كاظم محيسن2038271741005291

كلية طب االسنان/جامعة كربالء662.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيعال ناجح عبد علي2039271742088088

كلية طب االسنان/جامعة كربالء656.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيعلي حسين موحان بصرواي2040221741037038

كلية طب االسنان/جامعة كربالء653.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور عبد النبي كاظم حسن2041231742271190

كلية طب االسنان/جامعة كربالء653.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيرقيه رزاق اسماعيل أبراهيم2042111742160017

كلية الصيدلة/جامعة كربالء649.2ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة حامد عبد المجيد علي2043141742129032

كلية الصيدلة/جامعة كربالء649.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيفاطمة سليمان محمد ياسين2044231742146012

كلية الصيدلة/جامعة كربالء649.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائينصير صبيح موازي بهنان2045261741001203

كلية الصيدلة/جامعة كربالء648.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب ثامر مصطفى خضر2046121742110055
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء641.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحيدر رحيم محمد شذر2047121751031051

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيهيثم هادي عاتي عبود2048271751001175

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء527.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيكرار مهدي نجم عبد2049271751014089

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء638.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيساره مهدي درويش ناصر2050261742120072

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيطارق عايد خضير بجاي2051231751017040

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء625.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحنين محمد هارون حسن2052271742060053

كلية العلوم/جامعة كربالء573.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايات محسن علي حمزه2053271742056023

كلية العلوم/جامعة كربالء523.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا ناجي ناظم عبود2054181741006039

كلية العلوم/جامعة كربالء517.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائياحمد نجم ليلو عباس2055211741065006

كلية العلوم/جامعة كربالء516.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد باقر مال هللا2056131742100033

كلية العلوم/جامعة كربالء512.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهالء هاشم صكبان مكي2057141742140082

كلية العلوم/جامعة كربالء506.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيحسن عدنان حسن حسون2058231741022020

كلية العلوم/جامعة كربالء471.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيزينب عالء حميد مكطوف2059271752091059

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيغفران احمد عباس محمد2060271752091082

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء638.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيغسق عباس عليوي عباس2061271742095049

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء625.0ثانوية يافا للبناتالديوانيةاحيائيهبه ناظم سوادي مهدي2062241742117213

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء623.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائينور احمد عيدان علوان2063271742097009

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيطيبه خالد عكيب صالح2064231742087124

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء619.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم هيثم كمر احمد2065141742133063

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء594.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيمسلم سلمان عبودي حربي2066291741025092

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء589.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد حسين علي2067271742055105

كلية القانون/جامعة كربالء557.0ثانوية براثا للبناتكربالءادبيوفاء فاضل طراد منشد2068271722100084

كلية القانون/جامعة كربالء450.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحيدر عباس مال هللا علوان2069271721031059

كلية القانون/جامعة كربالء445.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيانور عدنان حسين جبر2070271721020010

كلية القانون/جامعة كربالء431.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيزهراء منذر نيسان بلم2071271722072014

كلية القانون/جامعة كربالء423.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي جابر خشان2072141722074035

كلية القانون/جامعة كربالء423.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عماد علوان حسون2073151721017059

كلية القانون/جامعة كربالء423.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيريام عبد الكريم محمد كويطع2074151722049063

كلية القانون/جامعة كربالء423.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيفرح سمير جواد حسين2075131722091099

كلية القانون/جامعة كربالء589.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيسجى صالح سعيد مهدي2076271742057083

كلية التمريض/جامعة كربالء623.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين باقر عبد الهادي شراد2077141741048015

كلية التمريض/جامعة كربالء606.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيمروه علي مراد صالل2078231742083031

كلية التمريض/جامعة كربالء603.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيسكينه نوفل مناف عبد عالوي2079231742091035
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كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء485.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحمزة علي عبد الحسين حمزه2080141741003023

كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء482.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيرواء غالب عبيد أسمير2081271742055073

كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء480.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائياالء صباح كريم خدام2082271742055012

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كربالء463.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيشكرية رضا ادريس الياس2083271742160103

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيآيات سعيد يونس عاشور2084271752060002

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء هادي حامد علي2085271742059067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيسجى ستار محمد حمزه2086231612104030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0ثانوية ام الخير للبناتكربالءادبيزينب جواد كاظم فارس2087271722075019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةادبيزين العابدين رحمان جبار محمود2088111721006033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءادبيأنور رحمن عبيد ياسر2089271721151002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيزين العابدين محمد مايح طاهر2090231721212011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيعمران سامي عبد الحسين طه2091131721038032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيعبد هللا محمود هادي محمد2092211721077078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيحوراء كامل عبد الحسين عطيه2093231722122012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء429.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيكرار عراك حسن علي2094231721033057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء428.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبينزار سليم عبد زيد عوده2095251721122160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء427.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيمالك قاسم رحيم عبد2096261721026057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء علي حسين فليح2097121722090031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد رشيد مجيد وشل2098141721031089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0ثانوية المستقبل للبناتبابلادبيغفران فاضل عمران لفته2099231722106016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلادبيهيثم علي محمد مهدي2100231721254058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيسكينه بهجت عبد الرحمن حسين2101231722092029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيبهاء الدين ضياء خليل محمود2102271721045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0اعدادية الروافد للبنينصالح الديناحيائيامير منتظر هاني فاضل2103181741085008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائينور الهدى قيس حسن مسعود2104271742055204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيعلي خليل سلطان محمود2105211741043015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيامل محمد حسين نجف2106251742089009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء440.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبوادي عماد هادي راهي2107231742087032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيسكينه خضر خليل محمد علي2108271742089037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء436.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيغدير عدنان حيدر حسون2109271742081027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيتبارك ثامر طاهر راشد2110271752064029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيحيدر سامي لفته عريبي2111271751151022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقياحمد يحيى خليل عباس2112181751006002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقيزينب ستار سلمان مجيد2113211752160016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء437.0ثانوية الخنساء للبناتديالىتطبيقينور مرتضى مهدي صاحب2114211752117016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيهاجر خالد رحيم خلف2115271742057142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر باسم فاهم عبيد2116271741005108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسين لواح مدلول2117271741005190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبيرال رامز طليا داود2118141742144008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء506.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيايناس عادل جياد محمد2119271742058033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء485.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيجعفر بلكت حميد علي2120271751151009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيفاطمه منذر نيسان بلم2121271722072025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيهدى حامد خليل ابراهيم2122231722131034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبياحمد عباس يونس جواد2123271721044012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيسجى قاسم محمد جاسم2124231722126030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيفاطمه نوري علي كريم2125181722231013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيزهراء عبد السالم علي جمعه2126231722082016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبينور وسام صبار سلمان2127271722071051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0اعدادية البسملة للبناتكربالءادبيأثمار عبد هللا يونس عناد2128271722068001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيضحى قاسم محمد جاسم2129231722126041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء450.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيغدير باسم محمد كاظم2130231722125035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء449.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبياكرم محسن هويف جلود2131221721039003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبياستبرق عبد الحميد حسين عباس2132211722093002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء447.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيعذراء عايد كاظم كسرايه2133231722098073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيرسل عالوي حسين محسن2134231722117046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةادبيايمان محمد رزج جودة2135241722100007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيفاطمه الزهراء جابر شطي عاشور2136231722117097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء442.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيجنان ثامر محسن مزعل2137231722125012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء439.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيزهراء عباس طالب شياع2138271722084011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيزينب عبد العالي ناجي سلمان2139271742097005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين حازم محمد موسى جواد2140251742103004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء413.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيلؤي طالب كريم هوير2141211751052023

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء431.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءادبينور محمد خليف كاظم2142271722054022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء418.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيخوله مالك ياسين خضير2143231722125014

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء412.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبيعلي داود سلمان عبيد2144101721203050

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء412.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيانوار حسين حسن حسين2145231722111003
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء410.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيعباس محمد كريم حسين2146211721089027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء406.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيهادي علي جاسم مسرب2147231721008137

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء396.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعز الدين اقبال يوسف هندي2148271621031066

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء395.0ثانوية الذاريات للبناتديالىادبيسجى مهدي كريم ياسين2149211722180019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء395.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيموج هادي كريم عباس2150271722070016

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء486.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمعن عدي دلي خلف2151141741208157

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا حمود خليوي شالش2152221741003096

كلية الطب/جامعة ذي قار683.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيرباب كاظم مارد شموط2153221742391009

كلية الطب/جامعة ذي قار680.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيعذراء جواد كاظم سدخان2154221742103114

كلية الطب/جامعة ذي قار658.1ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمنار عماد حسن عودة2155111742113064

كلية الطب/جامعة ذي قار658.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي ابراهيم داود سلومي2156211741005075

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار654.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيشهالء عبيد حسين عليوي2157221742203060

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار649.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الحميد حسن جالب احمد2158111741023030

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار646.0ثانوية الهدى االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء روضان شعير عكال2159221742118022

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار645.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياالء حسين علي مصطفى2160211742091007

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار643.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه محمد عبد الحسن فرج2161101742086113

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار643.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيبنين جاسم كريم جاسم2162241742100015

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار643.0ثانوية الميسرة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين علي حسين2163221741380014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارتطبيقيامجد سلمان عواد شراد2164221751020003

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0ثانوية الهدى االهلية للبناتذي قارتطبيقيداليا صباح جبار شرقي2165221752118009

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار545.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قارتطبيقيحوراء زامل خزعل بدر2166221752113013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةاحيائياباذر صادق جمعه عباس2167161741357002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار626.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيضحى محمود عباس مخلف2168211742146044

كلية العلوم/جامعة ذي قار591.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة جاسم محمد يونس عبد العزيز2169131742115005

كلية العلوم/جامعة ذي قار576.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيفاطمة ذياب كاظم عبد هللا2170281742058017

كلية العلوم/جامعة ذي قار549.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائينور حيال حوشان عائد2171221742183065

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيحنين جبار كاطع شكاحي2172221742153031

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيسجى هادي عبد ساجت2173221742153132

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء علي لغيوي حسين2174271742060088

كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيرثاء طالب كاظم محمد2175221752103023

كلية العلوم/جامعة ذي قار479.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيحمزة محمد مانع شلومي2176161751004024

كلية العلوم/جامعة ذي قار472.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارتطبيقيسجاد علي حسين مهوس2177221751005030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيسرى كاظم توفيق صخي2178221742128019
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار487.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحليم جواد علي2179221742154037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار481.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيمحمد مالك خليل ابراهيم2180221741007053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار479.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيساره اكرم فليح ياسر2181221752150023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار474.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارتطبيقيسماح حسين بدر علي2182221752166021

كلية القانون/جامعة ذي قار538.0اعدادية النهضة للبنينذي قارادبيحيدر حمزه عدنان عبد2183221721049007

كلية القانون/جامعة ذي قار509.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيمحمد شنان جلود داخل2184221721005045

كلية القانون/جامعة ذي قار505.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيزهراء شمخي سعدون عذيب2185221722194013

كلية القانون/جامعة ذي قار504.0ثانوية الوالية للبناتذي قارادبيدعاء عبد االمير حاجم هالل2186221722190013

كلية القانون/جامعة ذي قار483.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيزهراء غافل صباح عثمان2187221722239005

كلية التمريض/جامعة ذي قار618.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائييقين جمعه موتان نافع2188221742323131

كلية التمريض/جامعة ذي قار607.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيحر حمد فرحان مريوش2189211741039009

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار491.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيحوراء فهد ناصر سلمان2190221612199027

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار546.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحسن علي محمد كاطع2191221741010016

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار540.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيبتول فهد ناصر سلمان2192221742199007

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائينزيهه عبد هللا عبد سليمان2193231742131039

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارتطبيقيبدر حسين بدر علي2194221751079008

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار582.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينرمين علي فرهود محي2195221742113264

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار562.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيايات اركان مهدي صالح2196221742156009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبينور علي سوادي روضان2197221722193053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبيفراس محيسن علي ثجيل2198221721269012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارادبياكرم جميل فنجان علي2199221721001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار438.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيسجاد عباس موسى عباس2200221721011040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهنادي هادي منجل سعيد2201221742113299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار433.0اعدادية الهبة للبناتذي قاراحيائيحنان قنديل عويد محيسن2202221742120020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار423.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيضي حازم نعيم عبد العباس2203291742051179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيربيع كامل مانع وناس2204291751004056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسن حسين علي ناصر2205221611003062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0ثانوية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب علي صالح سلطان2206221742323055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحيدر جعفر جمعه محمد2207221741002063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيعلي ماجد مهدي علي2208221741029062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار491.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيزينب علي عبد الحسين مرتضى2209221742134023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار شنيدخ عاجل لفته2210221751077031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار499.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيدعاء حمود طحيور جوين2211221752160017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار525.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيعفاف كاظم حسوني عبد الحسين2212221722158011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار613.0ثانوية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيساره عدنان عبد الساده محمد2213221742138027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569.0ثانوية الجهاد للبنينذي قاراحيائيعادل فاضل ياسر مشني2214221741078017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار613.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيزهراء حسن عبد حمد2215221752168014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيطيف صافي عوبان نصار2216221742394022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار457.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةاحيائيصادق عبد الفتاح علي حسين2217161611015044

كلية اآلداب/جامعة ذي قار443.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قارادبيتقوى احمد علوان عباس2218221722136006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار391.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيهبه عبد علي هالل كسار2219241752220109

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار479.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قارادبيفرح عماد حسين علوان2220221722140005

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار493.0اعدادية النهضة للبنينذي قارادبيغزوان رغاد عبد وحيد2221221721049014

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار405.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيعال احمد سالم صبر2222161752383045

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار390.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيغيداء طارق ضيدان غياض2223161752228050

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار372.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيخالد حسين ثامر رعيوي2224221751300088

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار421.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارادبيمنتظر سليم عبد الساده علي2225221721007046

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار418.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيحسين قاسم جبر خلف2226131721029021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار418.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيسماره والء خالد عباس2227101722084021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار383.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيسلمى لفته زغير غافل2228221722160035

كلية االعالم/جامعة ذي قار459.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيرتاج ناظم محسن علي2229111722111012

كلية االعالم/جامعة ذي قار419.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيسيف مصطفى شعبان مصطفى2230101721027048

كلية االعالم/جامعة ذي قار419.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف محمد هاتف كاظم2231141721027044

كلية االعالم/جامعة ذي قار419.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيثامر نزار حمدان جبر2232111721029032

كلية الطب/جامعة كركوك689.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد حيدر عمر عبد هللا2233201741304099

كلية الطب/جامعة كركوك682.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائيبان احمد عباس فرحان2234201742157006

كلية الطب/جامعة كركوك678.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيسالم اسماعيل سالم خلف2235201741005017

كلية الطب/جامعة كركوك672.8ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيسراب رحيم جاسم محمد2236151742057022

كلية طب االسنان/جامعة كركوك671.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياحمد ازاد هاوار محمد2237201741304009

كلية طب االسنان/جامعة كركوك665.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيديلين حسيب عبد هللا فالمرز2238201742334074

كلية طب االسنان/جامعة كركوك653.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيلينه طه محمود حسين2239211742140167

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0ثانوية الحريري المختلطةالسليمانيةتطبيقيعلي جاسم محمد كاظم2240321751045008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك601.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيعماد جمعة شرهان ضمد2241161751042054

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك591.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقياحمد نهير كاطع خضير2242291751005011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك573.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيعبدالرحمن قادر شريف محمود2243201751303090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك555.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقيمحمود محمد جاسم محمد2244211751065031
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك607.1ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائياحمد خليل محمد باقر نجم2245201741050004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك589.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيمحمد ساجد محمود الهو2246181741002107

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيعمر عامر نامق سلمان2247201741390026

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيآيه ماجد سلمان جواد2248201742118008

كلية العلوم/جامعة كركوك564.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعماد خلف حسن خورشيد2249201741048128

كلية العلوم/جامعة كركوك554.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسالي جمعه خلف عبد2250101742086081

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الديناحيائيمصطفى نجرس أحمد مهدي2251181741012031

كلية العلوم/جامعة كركوك508.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانفال عامر محمود فرحان2252141742114002

كلية العلوم/جامعة كركوك545.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكتطبيقيزبيده مدحت نور الدين محمود2253201752101003

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكتطبيقيرنا رياض عمر حسين2254201752130011

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيمحمد عزيز نوري وادي2255201751011042

كلية العلوم/جامعة كركوك465.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيبرهان هجران عز الدين طه2256201751390015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيتانيه زكي عارف رشيد2257201742124017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك502.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيحارث علي نعمه غازي2258271741009023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيآيه دريد احمد غنام2259201722140001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيمروة وهبي جمعة توفيق2260201722102025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيشاالو عدنان علي امين2261201721313034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيندى ابراهيم خميس ثلج2262201742118134

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك487.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمد نظام محمد علي2263201751259176

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيمرتضى تحسين نصيف محمد2264211721214029

كلية التمريض/جامعة كركوك626.0ثانوية باغداكول للنازحاتكركوكاحيائينازك حميد خليل احمد2265201742162015

كلية التمريض/جامعة كركوك620.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا محمد حامد محمود2266141741013026

كلية التمريض/جامعة كركوك605.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيسارا يوسف نصر الدين رحيم2267201742333024

كلية التمريض/جامعة كركوك588.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيشروق سبع خميس حسين2268211742138062

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك526.4ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينكركوكاحيائيبارام نوزاد محسن مراد2269201741399004

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك499.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيامين فيصل احمد حسين2270201741001052

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك459.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد نايف كاظم2271111741025059

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كركوك425.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيهيثم علي نجم عبد هللا2272201751005063

قسم المكننة والمعدات الزراعية/الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك383.0اعدادية يايجي للبنينكركوكاحيائيمهند احسان علي جاسم2273201511203030

قسم المكننة والمعدات الزراعية/الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك386.0ثانوية قبة الصخرة المسائية للبنينكركوكتطبيقيظاهر نصيف جاسم محمد2274201751256022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعز الدين عماد شهاب احمد2275201721022038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيهناء سروه ر محمد رشيد2276201722337027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيرنا باسم عبد رميض2277201722120009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيسعد عبد علي نصيف جاسم2278211741005046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينور جعفر صادق جعفر2279201742118143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك422.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىتطبيقيدينا صباح حميد اسماعيل2280211752092008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك427.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائياحمد باسم حمزه جاسم2281231611010002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك425.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائياحمد ضياء كامل حسين2282201611008004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك466.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيرسل ياسين عويد ناصر2283211722101028

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك465.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيكاثرين ساالر امين فرج2284201722109027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك451.0ثانوية االبداع للنازحينكركوكادبيعدنان عاشق نجم عبد هللا2285201721080091

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك423.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكادبيايمان احمد حسن حسين2286201722132002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك418.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيعبد هللا احمد خلف احمد2287211721012023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيسيف سعد صالح حنون2288201741009025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك423.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكاحيائيمحمد رحيم حسين محمود2289201741067063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك486.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائياخالص قادر شاكر علي2290211742178005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك478.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيفاطمه غيدان محمود سالم2291201742111016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0ثانوية فلسطين للنازحاتكركوكاحيائيرحاب عبد القادر علي عبد هللا2292201742164022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك469.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد قاسم محمد مصلح2293191741343042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك476.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمحمد عرفان خليل ابراهيم2294201751017038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك460.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنينكركوكتطبيقيسيف مهدي عبد هللا خضر2295201751002015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الدينادبيهادي علي محمد احمد2296181721009033

كلية اآلداب/جامعة كركوك455.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيعذراء كاظم داخل حسن2297201722125024

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات كركوكادبياسراء احمد يونس قادر2298201622281003

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمصطفى بيراول فاروق جمعة2299201721081067

كلية اآلداب/جامعة كركوك411.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيلمى زياد احمد عبد المجيد2300211722141047

كلية اآلداب/جامعة كركوك410.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبياحمد يحيى عاصي محمود2301201721259033

كلية اآلداب/جامعة كركوك409.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيحسن جاسم محمد عيسى2302201721081014

كلية اآلداب/جامعة كركوك406.0ثانوية القلعة للبناتكركوكادبيساره محمد وهاب رحيم2303201722104007

كلية اآلداب/جامعة كركوك398.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد عدنان علي أمين2304201721313061

كلية اآلداب/جامعة كركوك391.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيوسن روكان رمضان قنبر2305201722338024

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك499.0ثانوية الفرات للنازحينكركوكادبيسعد عبد الرحمن حسين صياح2306201721070015

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك457.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبينور سامان علي كمر2307201722346042

كلية الطب/جامعة واسط675.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عباس جاسم سبع2308111742060016

كلية الطب/جامعة واسط670.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب علي جبار محمد2309121742107109

كلية الطب/جامعة واسط663.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيزينب هاشم سليم موسى2310211742145045
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كلية الطب/جامعة واسط661.0ثانوية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم محمد عبد الجبار عالوي2311141742136034

كلية طب االسنان/جامعة واسط651.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات حافظ محمد رسن2312151742046009

كلية طب االسنان/جامعة واسط650.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعباس جبار سلمان زمزير2313261741001085

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط571.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار عماد حاجم غازي2314161752163014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط583.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيحمزة صبر جبار شالش2315281741008022

كلية العلوم/جامعة واسط577.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيزهراء خالد علي حسين2316261742109028

كلية العلوم/جامعة واسط549.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيحيدر صفاء رزاق عبد علي2317261741033033

كلية العلوم/جامعة واسط548.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمصطفى خليف وناس سلمان2318261741033105

كلية العلوم/جامعة واسط536.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيايات قاسم حيوم بريبت2319221742209035

كلية العلوم/جامعة واسط515.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيشعاع جبار كاطع شكاحي2320221742153142

كلية العلوم/جامعة واسط508.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبد الرحمن خالد غالب حسين2321211741005057

كلية العلوم/جامعة واسط469.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيغالب منير خزعل مزيد2322161751094032

كلية العلوم/جامعة واسط469.0ثانوية البتول للبناتواسطتطبيقيتبارك علي ناصر محمد2323261752075006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط569.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائياركان نعمان جابر مجيد2324211741029005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط540.0اعدادية المعارف للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد المنعم سوادي كريم2325111741005055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط486.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيحسن جمعه عبد الساده صيهود2326261741171003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط479.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيقطر الندى صباح اسماعيل مع هللا2327261742074054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط515.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيحسين باسم كريم عبد الرضا2328261751002015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط455.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيمؤمل عبد الرسول عبد الهادي ناجي2329241751001100

كلية القانون/جامعة واسط541.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعلي قيس عباس هيابه2330261721006070

كلية القانون/جامعة واسط492.0ثانوية الموفقية المسائية للبنينواسطادبيسيف علي عويد شون2331261721206015

كلية القانون/جامعة واسط489.0ثانوية تاج الدين للبنينواسطادبيكمال عبد الرزاق جابر ظاهر2332261721032037

كلية القانون/جامعة واسط486.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيحنان جابر عباس كشمر2333261722085009

كلية القانون/جامعة واسط458.0ثانوية الفاطمية للبناتواسطادبيابتهال محسن لفته جخير2334261722081001

كلية القانون/جامعة واسط455.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبييعقوب محمد يعقوب شناعة2335261721044047

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط560.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيكرار صبحي عبد الحمزه عبود2336261741012096

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط554.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيعباس مزهر محمود رشيد2337261741014048

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط448.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيموده نجاح حيدر راضي2338261742086077

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط405.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيمحمد شاكر نعيمه عبد2339261611007184

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط394.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائينور صدام احمد ناصر2340261742104116

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط514.0ثانوية الصباح المختلطةواسطاحيائيعباس حافظ عناد سلمان2341261741162018

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط513.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيزهراء رسول ناصر حسين2342261742092017

قسم االنتاج النباتي والحيواني/كلية الزراعة/جامعة واسط412.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطاحيائيحسنين كريم جوالن خلف2343261741201036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حسين علي جميل2344141721048069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيسرمد قاسم شهاب احمد2345141721054009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيعلي صباح نايف حسن2346211721077090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيمنتظر محمد حسين محمد2347101721060164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط427.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمحمد منخي عوده ابراهيم2348261721035101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارادبيعباس علي سالم حمد2349221721069026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارادبيحسين محسن كاطع درج2350221721306037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط422.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيايه حاتم محمد خضير2351141722109006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيامير سامي نعمه عبد الحمزه2352241721203018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيسجاد محمد سلمان غضبان2353261721017040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط420.0ثانوية الطف المختلطةبابلادبيسجاد عبد الحسن كريم حبيب2354231721177003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمحسن خلف هاشم كاطع2355261741033090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيمنار عبد الحسين عبد حمدان2356261742088066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحسام كريم عبد مضحي2357261741011029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط429.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيجعفر عباس موسى مذيري2358261741203008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطتطبيقيسيف امجد عبد الرزاق اكبر2359261751201075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمصطفى عبد الحسين هادوش عكله2360231751251379

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط423.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قارتطبيقينور ناضل مراد مرزوك2361221752390018

كلية التربية/جامعة واسط461.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيزينب نعيم سعدون جبار2362261722078014

كلية التربية/جامعة واسط460.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيقاسم كريم جاسم جابر2363261721024048

كلية التربية/جامعة واسط451.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبينرجس كاظم اسود كاظم2364261722087055

كلية التربية/جامعة واسط443.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيمسار كريم حميد محمد2365261722082019

كلية التربية/جامعة واسط438.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيحيدر كاظم عمران موسى2366251721113011

كلية التربية/جامعة واسط433.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيزينب غباش محمد هلوس2367261722074019

كلية التربية/جامعة واسط427.0ثانوية مدينة السالم للبنينديالىادبيعلي جمال احمد حسين2368211721024013

كلية التربية/جامعة واسط426.0ثانوية اور المختلطةديالىادبيعباس فاضل عباس حسين2369211721211015

كلية التربية/جامعة واسط425.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمنتظر عقيل محمد خضير2370231721052070

كلية التربية/جامعة واسط424.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيزهراء منصور جياد حسون2371231722145023

كلية التربية/جامعة واسط422.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيحيدر فجر عامود محمد2372231721051030

كلية التربية/جامعة واسط421.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيهناء شهاب فرحان ضميد2373221722389020

كلية التربية/جامعة واسط420.0ثانوية المؤمل للبنينبابلادبيضرغام فالح جبر ضيدان2374231721060027

كلية التربية/جامعة واسط419.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيتهاني حامد جبار مطلب2375241722104016

كلية التربية/جامعة واسط419.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيقاسم عبد االمير منسي عبيس2376231721002051

96 من 72صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة واسط417.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيعبد الحسن خضير حسون طاهر2377231721002035

كلية التربية/جامعة واسط417.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيسجى والي طريد بعين2378261722090021

كلية التربية/جامعة واسط416.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطادبيعلي عصام شذر نعيمه2379261721023047

كلية التربية/جامعة واسط415.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيأبا الحسن جبر كاظم علي2380231721008001

كلية التربية/جامعة واسط415.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيالحر غانم ثامر البطيخ2381261721200007

كلية التربية/جامعة واسط414.0اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبيليث شياع عباس شدهان2382251721122119

كلية التربية/جامعة واسط413.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعالء جميل جابر كريم2383141721028091

كلية التربية/جامعة واسط413.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيرقيه مهدي شافي سماوي2384271722141029

كلية التربية/جامعة واسط412.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيعلي حسين عبيد مد هللا2385231721173046

كلية التربية/جامعة واسط412.0ثانوية الزهاوي للبنينالنجفادبيمحمد علي حازم اسماعيل2386251721006031

كلية التربية/جامعة واسط409.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبياسماء حمزة جواد فرحان2387141722122005

كلية التربية/جامعة واسط567.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةاحيائيضياء حيدر خضير صيهود2388241741159009

كلية التربية/جامعة واسط556.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيتبارك عبد الساده فالح عيال2389261742098007

كلية التربية/جامعة واسط481.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيليلى عبد محمد عبيد2390231742119154

كلية التربية/جامعة واسط480.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيماجد محسن عريف عوده2391261741022095

كلية التربية/جامعة واسط480.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيحسين صادق خشان عبد2392231741032014

كلية التربية/جامعة واسط480.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عايس فزع عجد2393241741009053

كلية التربية/جامعة واسط500.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيعادل علي كاظم بعير2394261751003026

كلية التربية/جامعة واسط499.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيزينب عراك زيدان جاسم2395281752065015

كلية اآلداب/جامعة واسط407.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطادبياياد كاظم محل صغير2396261721023005

كلية اآلداب/جامعة واسط406.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيامين هللا عباس محمود علي2397261721201028

كلية اآلداب/جامعة واسط406.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبينبا غانم مريح فريح2398131722096029

كلية اآلداب/جامعة واسط404.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيعباس احمد جلوب علي2399261721200025

كلية اآلداب/جامعة واسط402.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيريام ناظم حزام عبد2400261722103020

كلية اآلداب/جامعة واسط397.0اعدادية النور للبناتواسطادبيزينه نعيم محسن طخاخ2401261722119023

كلية اآلداب/جامعة واسط393.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيرسول محمد علي عبيد2402261521043020

كلية اآلداب/جامعة واسط389.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيآيات كريم شاكر ظاهر2403261722078003

كلية اآلداب/جامعة واسط388.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزبيده اكبر محمد نجيب هاشم مخرب2404211722110023

كلية اآلداب/جامعة واسط463.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي حسين عطشان ضيدان2405101741003024

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط446.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائياكرم كمال كاظم خليف2406221611079008

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط469.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيهاله عبد الكريم صالح فرحان2407261722111055

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط417.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيعباس حاشوش دريب كاظم2408231721010037

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط411.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبياسماء صباح كاظم احيبش2409261722084002
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العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط408.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب قاسم شاطي دنينه2410141722109026

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط399.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبيتبارك حيدر محمد طاهر2411261722073003

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط391.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيغفران ماجد عيسى عمران2412211722094041

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط451.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيايات محمد كاظم منصور2413261742094007

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط449.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيايه جاسم عبد هللا ابراهيم2414231742139007

كلية الطب/جامعة ميسان676.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائينور الهدى مهدي حميد مجيد2415281742074046

كلية الطب/جامعة ميسان672.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عزيز جواد طرفي2416141742081012

كلية الطب/جامعة ميسان659.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي فاضل جاسم فاضل2417141741017062

كلية طب االسنان/جامعة ميسان649.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيعلي موحان جلوب جبر2418281741012042

كلية طب االسنان/جامعة ميسان649.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائينور طالل صالح مهدي2419211742263017

كلية طب االسنان/جامعة ميسان649.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيسارة سفيان مطشر فليح2420211742097051

كلية الصيدلة/جامعة ميسان644.0ثانوية المتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعلي بهاء ناجي ياسين2421111741010038

كلية الصيدلة/جامعة ميسان640.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائياحمد سلمان كاظم حسين2422291741100007

كلية الصيدلة/جامعة ميسان640.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعمار فرحان محسن خويط2423251741007168

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيفاطمه ضياء سعد حنتوش2424251752062110

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان591.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيمحمد يوسف علي عودة2425281751002074

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان586.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقينرجس سلمان حاتم طعمه2426281752062042

كلية العلوم/جامعة ميسان565.0ثانوية العدل للبناتميساناحيائيغفران دعيم حنون نفل2427281742082012

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيفاطمه حسن سعيد زويد2428281742061009

كلية العلوم/جامعة ميسان518.0ثانوية المستقبل للبنينالسليمانيةتطبيقيمهند نهاد عبود حمود2429321751005011

كلية القانون/جامعة ميسان440.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيسجاد كاظم حميد سويحن2430281721007020

كلية القانون/جامعة ميسان418.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر محمود كريم محمد2431111721002043

كلية القانون/جامعة ميسان418.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء احمد خليل اسماعيل2432151722050023

كلية القانون/جامعة ميسان418.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيختام صالح رشيد عباس2433141722133015

كلية القانون/جامعة ميسان418.0ثانوية خير االنام المختلطةالكرخ الثانيةادبيمصطفى اياد بدر نومان2434111721166022

كلية القانون/جامعة ميسان417.0ثانوية السياب المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حقي زيدان خليفة2435121721208063

كلية القانون/جامعة ميسان417.0ثانوية جنات عدن للبناتالرصافة الثانيةادبيرواء قاسم لطيف نايف2436141622119022

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان415.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيامير خير هللا شنين محسن2437221721050005

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان408.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سمير تايه محمد2438141721008077

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان390.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى حسين فرحان خلف2439121722113016

كلية التمريض/جامعة ميسان596.0ثانوية يافا للبناتالديوانيةاحيائيانتظار جليل عاشور صليبي2440241742117031

كلية التمريض/جامعة ميسان587.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيزهراء جبار كرجي حميد2441271742061014

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان394.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيزينة سالم كامل طرار2442281612064031
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان410.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيسجى عالء عبدالمحسن رشيد2443211742153013

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان407.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزهراء يسر عبد الحسين نعيمه2444281752062020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان464.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيحسين سعدون عباس حبيتر2445281721019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان433.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنينميسانادبيجعفر عباس رشك حسن2446281721028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان419.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيام البنين ماجد عبد الواحد كبيان2447281722056004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان418.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيفاطمه سالم صبر جبار2448281722062047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمنصور حسين مشلوخ شياع2449261741010173

كلية التربية/جامعة ميسان590.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيمروه محمد كريم ثكب2450281722063054

كلية التربية/جامعة ميسان573.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيمريم عبد القادر خضير عبد هللا2451281722063055

كلية التربية/جامعة ميسان536.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيزهراء جمعة صالح فعل2452281722070025

كلية التربية/جامعة ميسان511.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيسجى فهد رسن ادهيم2453281722088037

كلية التربية/جامعة ميسان506.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيتقى جعفر راضي حمادي2454281722062018

كلية التربية/جامعة ميسان491.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيجنان مهدي محمد حمادي2455281722091016

كلية التربية/جامعة ميسان437.0ثانوية االرشاد المختلطةميسانادبياكرم عبد الزهره حنش رسن2456281721101009

كلية التربية/جامعة ميسان526.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيدعاء سلمان رشم عباس2457281742073012

كلية التربية/جامعة ميسان484.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيسور علي جعاتي حسن2458281742058013

كلية التربية/جامعة ميسان519.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيعباس محيسن محمد عبيد2459281751105010

كلية التربية/جامعة ميسان517.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيسيف عبد اليمه غانم بوشي2460281751017037

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان474.0اعدادية التحرير للبنينميساناحيائيعلي حسين دريول عباس2461281611004128

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيأنور حميد ثجيل زعل2462221721062003

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان399.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيمقتدى وسام جبر ظيغم2463281721019081

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان440.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قاراحيائيحسن رسن علي عبيد2464221741082004

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان438.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيمصطفى جعيول هاشم عبودي2465221741026050

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة ميسان434.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارادبيعبد الرحمن كاظم صابر حسين2466221721046020

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة ميسان413.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيضحى راضي منشد خنياب2467281722073032

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة ميسان409.0ثانوية السالم المسائية المختلطةميسانادبيمصطفى حازم سوادي محمد2468281721153021

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيبنين نعيم منديل خضور2469291742057055

كلية الطب/جامعة المثنى668.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى طالب عبد الحسن عوده2470291741005099

كلية الطب/جامعة المثنى657.9ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيفاروق عمر صباح خلف2471271741029053

كلية طب االسنان/جامعة المثنى649.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيسلوان نكتل محمود جاسم2472121741001032

كلية طب االسنان/جامعة المثنى648.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائياحمد رحمن كامل عناد2473261741026003

كلية طب االسنان/جامعة المثنى647.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيمهدي سالم عبد الرضا هزاع2474161741033039

كلية الصيدلة/جامعة المثنى644.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيدعاء حيدر علي حسين2475231742144012
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى643.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائياسراء رحمن علي حسن2476211742134001

كلية الصيدلة/جامعة المثنى642.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم حسين محاصر2477271742086005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى599.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل علي عبد الوهاب خيون2478221741093068

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى593.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيحميد لطيف يونس حميد2479261751014017

كلية العلوم/جامعة المثنى530.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيسكينة فاضل عباس كصاد2480291742052147

كلية العلوم/جامعة المثنى504.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيحيدر عواد مطر عداي2481291741004039

كلية العلوم/جامعة المثنى496.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى امير كريم عبود2482151741005126

كلية العلوم/جامعة المثنى496.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد سعد علي زاير2483151741020045

كلية العلوم/جامعة المثنى496.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمار علي عطيه صالح2484111741019025

كلية العلوم/جامعة المثنى503.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيتبارك عالء صافي حسن2485291752051028

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين علي عزاوي2486221751002067

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى481.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيعدنان فرهود دخيل كبيش2487291741025056

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى490.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيايه جاسم محمد عبجل2488291752053005

كلية القانون/جامعة المثنى428.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيرحمن عبادي كاظم حسناتي2489291721018016

كلية القانون/جامعة المثنى426.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيحسن فنجان صكر محمد2490291721110011

كلية القانون/جامعة المثنى424.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيياسر مطشر جابر شاني2491291721028160

كلية القانون/جامعة المثنى423.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعلي خزعل جمعة ضمد2492291721017169

كلية القانون/جامعة المثنى416.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم حيدر عبد الكريم عبد هللا2493121722105118

كلية التمريض/جامعة المثنى630.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيبالل شوقي رزاق احمد2494291741003031

كلية التمريض/جامعة المثنى602.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيتبارك يونس عاصي كاظم2495211742140047

كلية التمريض/جامعة المثنى599.0ثانوية يافا للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي عصفور زغير2496241742117168

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى451.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحسنين عباس حسن كاظم2497241741003048

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة المثنى404.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمحمد راضي حسن عبيد2498231611019179

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيايات صالح سوادي جبر2499291742071011

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة المثنى457.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيهيفاء علي مفتن عباس2500291742052243

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى510.0ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيعبد المطلب سامي حمود حسن2501291721108006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448.0ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيعلي سامي حمود حسن2502291721108007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى417.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيزينب طالب عبد الحسين عوده2503291722079033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى415.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبيهشام طالب عبد اسحاق جبر2504241721211058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى412.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيمحمد رضا سماوي عذاب2505271621024083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى408.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيمصطفى كريم مهاوش حبيب2506241721203173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى406.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبيمروان شمخي جبر جهاد2507241721211054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيغفران ستار جواد عبد2508291752050029
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى503.0ثانوية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائينوره شهيد فيصل لفته2509291612054090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائينور صاحب شجاعي كاطع2510291741002151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى486.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمنتظر صالح سوادي جبر2511291741002146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى594.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىتطبيقينور داخل رهيف خماط2512291752079026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى505.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيحسين عالء محيسن كاني2513291751026014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى556.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيرباب داخل رباط سلمان2514291722063011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى536.0ثانوية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيمنتهى حسين عطية مطر2515291722106024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى511.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيمرتضى عبدالحسين جادر زاير2516291621008060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476.0ثانوية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيحاكم داخل عبد عزيز2517291721106003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى472.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيبنين عبد الحسن مشكور ظاهر2518291722057033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى452.0الخارجيونالمثنىادبيفهد عبد موسى جبر2519291721400034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى441.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيانوار حسين مسير موسى2520221722160010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى441.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيتقى علي كاظم راضي2521221722116008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى435.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيغدير كاطع موحان عبد الهادي2522291722056031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى431.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد فليح حسن بجاي2523141721205152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى428.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيعباس مطير حمود فهد2524291721021058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى542.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيمرتضى قاسم خنفوس كشيش2525291741025090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىتطبيقيزهراء كريم محمد علي خلف2526291752071022

كلية اآلداب/جامعة المثنى392.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيايمان صالح سوادي جبر2527291722057026

كلية اآلداب/جامعة المثنى389.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيايالف افندي كاظم جبر2528291722060021

كلية اآلداب/جامعة المثنى383.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيسيف ناظم كريم ياسين2529291721028072

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى414.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية للبنينالمثنىادبيوليد جميل ونان جبار2530291621153131

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى406.0اعدادية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيحيدر مدلول هاشم محمد2531291721016033

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى401.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيسجاد سعيد نايف يوسف2532251721023027

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى453.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائينداء عبد الجليل عبد العباس لفته2533291742057222

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى459.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيعبد االمير لذيذ كاظم مهبش2534241751013049

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء585.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيغاده مظفر عبد الرزاق احمد2535181752242058

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء567.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقيوطبان ابراهيم حسن حسين2536181751118063

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء539.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس بسام حسن عبد2537131742087048

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء550.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيقمر اسماعيل طارق عبود2538181752251034

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء537.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيمحمد ستار سبتي خلف2539211751009048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء629.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمحمد عيسى عصمان معيد2540201741030056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء601.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمصطفى طه كاظم رشيد2541211741004113
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمصطفى احمد حسب هللا سرحان2542211741013108

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية العفاف للبناتصالح الديناحيائيزبيده محمود صالح محمود2543181612251014

كلية التربية/جامعة سامراء449.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيمحمد عبد القادر خلف مهدي2544181721082056

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينادبيايمان حاتم ابراهيم علي2545181722374006

كلية التربية/جامعة سامراء431.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبياركان احمد ابراهيم عباس2546181721082004

كلية التربية/جامعة سامراء426.0ثانوية المعتصم للبناتصالح الدينادبيسمر ردام مناتي عالن2547181722219008

كلية التربية/جامعة سامراء425.0ثانوية المعتصم للبناتصالح الدينادبيهديل نديم حمود خليفة2548181722219011

كلية التربية/جامعة سامراء417.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيايناس اثير مالو فياض2549211722097016

كلية التربية/جامعة سامراء416.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينصالح الدينادبيعبد الكريم احمد حديد محمد2550181721038010

كلية التربية/جامعة سامراء416.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعلي اسماعيل طه محمد2551211721065056

كلية التربية/جامعة سامراء413.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعمار قصيد غضبان مال هللا2552211721065064

كلية التربية/جامعة سامراء413.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةادبيلهيب نزار سلمان عبد2553321721060090

كلية التربية/جامعة سامراء412.0ثانوية النسيم للبنينالسليمانيةادبيخميس جمال سالم داود2554321621006026

كلية التربية/جامعة سامراء412.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيعمار مرفوع عواد منصور2555181721001030

كلية التربية/جامعة سامراء409.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيايه صالح مهدي محمود2556211722151011

كلية التربية/جامعة سامراء485.0ثانوية الملوية االهلية للبناتصالح الديناحيائيبراء زياد عبد الحق محمد2557181742266015

كلية التربية/جامعة سامراء460.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيعامر جليل شباط ناصر2558241741016071

كلية التربية/جامعة سامراء449.0ثانوية االمامة للبنينديالىاحيائيعبدهللا ثامر احمد سعيد2559211741083009

كلية التربية/جامعة سامراء446.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيمروه مولود عبدهللا عباس2560191742245013

كلية التربية/جامعة سامراء442.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيعبدهللا نعمه عباس كريفع2561231741034039

كلية التربية/جامعة سامراء490.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الدينتطبيقيمنتهى عباس حسين علي2562181752093007

كلية التربية/جامعة سامراء444.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيسجى حسين ابراهيم لفته2563211752166010

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيسارة مدحي عبدالكريم حسب هللا2564211752166009

كلية التربية/جامعة سامراء435.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيحسين حسن عبيد حسين2565271751007021

كلية االثار/جامعة سامراء427.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد عدنان سلمان سلطان2566141721211025

كلية االثار/جامعة سامراء427.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيسجى سعد كريم محمد2567101722109077

كلية االثار/جامعة سامراء427.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمجتبى ستار هميم الزم2568151721007102

كلية االثار/جامعة سامراء426.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبياسماء حسين علي عويد2569111722065004

كلية االثار/جامعة سامراء426.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد شكر محمود طوفان2570121721011004

كلية االثار/جامعة سامراء426.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبييوسف حسين علي حميد2571211721001090

كلية االثار/جامعة سامراء426.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيدعاء احمد سالم طوفان2572211722127012

كلية االثار/جامعة سامراء426.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيحيدر عبد الحميد فضالة روضان2573211721008013

كلية االثار/جامعة سامراء426.0ثانوية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيميس علي عبد هللا عباس2574141722136057
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كلية االثار/جامعة سامراء502.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيزينب ستار خضر ياس2575211742148005

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء414.0ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىادبيمصطفى حيدر مهدي حسن2576211721073016

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء384.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيخديجة رائد جاسم محمد2577211722234005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر510.0ثانوية الشهيد وسام شريف للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد الخالق سلمان إبراهيم2578271741047041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر475.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى علي حمود شامخ2579101742089008

كلية القانون/جامعة سومر417.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيعبلة داود سلمان عبد الهادي2580111722071083

كلية القانون/جامعة سومر417.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الرحمن احمد عبد الوهاب فرج2581111721012022

كلية القانون/جامعة سومر417.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ قاسم حمود كيطان2582111722064054

كلية القانون/جامعة سومر417.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيسلوان كريم منصور عبد2583111721054032

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر546.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيجراح نعيم حطاب مهنا2584221741037009

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر452.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائينبأ حسين علي عزاوي2585221742112043

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر412.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينذي قارتطبيقيفاطمه فالح شبوط راضي2586221752311017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر426.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيمصطفى عامر مجيد عثمان2587211611038119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر417.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيفاتن عباس عبد الرزاق عباس2588111722115014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر411.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبياسعد محمد قاسم مغامس2589111721003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر409.0اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيمحمد الصادق غيث محمد كاظم2590101721060124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين محسن كريم شغي2591221741307037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر426.0ثانوية االشبال للبنينذي قارتطبيقيعباس غالب خشيني عليوي2592221751383013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر420.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قارتطبيقيفيصل ناصر جار هللا علي2593221751312019

كلية التربية االساسية/جامعة سومر453.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا ناظم عبد هللا مطلك2594221741301017

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر435.0اعدادية بردى للبناتذي قارادبيهجران كاظم حامد ثاجب2595221722163037

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر401.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارادبياساور صالح صبيح فزع2596221722204002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء617.0ثانوية شط العرب للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفدوى حميد عطا هللا حمد2597111742062045

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء609.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد هيثم سلمان محمد2598111741020066

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيايه احمد عجيل مجيد2599211742141010

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء441.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء فاضل كريم هادي2600231612117047

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء483.0ثانوية الصادقون للبنينذي قاراحيائينسيم هاشم جبار جرداغ2601221741059025

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء452.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد عبد الستار عبد الجبار2602131741022095

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء444.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزينب ماجد عمران حمود2603231742100019

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء436.0ثانوية البيان للبنينبابلاحيائياحمد محمد وحيد جميل2604231741014007

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء440.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء صالح هادي عبيد2605241752120027

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء440.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيعمار راقي محمد جميل2606231751008064

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء421.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيصادق حبيب مدلول موازي2607231751033044
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء542.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائينسرين مهدي كريم مهدي2608231742127050

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء520.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيحنين موسى صالح عبد المهدي2609231742112007

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء474.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن جواد كاظم حسون2610111741032016

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء496.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعبد الهادي عباس هادي مطلب2611231741252106

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء411.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمؤمل زياد ابراهيم زيدان2612111741037071

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء398.0اعدادية طه االمين للبنينواسطتطبيقياحمد فخري هجيج فراس2613261751026006

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء421.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيتميم سامي نعمه عبد الحمزة2614241741203053

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء404.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيياسر حمزه زيدان راضي2615231741251282

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء513.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائياحمد حاتم عناد عاصي2616231741022006

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء512.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمصطفى سعدون عبد بريس2617231741009105

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسماح قيس فالح حسن2618141742109023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء422.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيوليد خالد فليح جاسم2619131741030070

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء419.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيرانيا يحيى عنون محمد2620231742113014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء419.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيداليا زياد طاهر محمود2621141752074004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء406.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيآالء جمال حمود دردوح2622131752073001

كلية الطب/جامعة نينوى661.0ثانوية االمين للبنينصالح الديناحيائيمحمد انور عبيد عطيه2623181741014033

كلية الطب/جامعة نينوى658.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيلقاء محمود جهاد علوي2624181742182042

كلية الطب/جامعة نينوى657.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيكرار احمد قدوري ياسين2625101741002062

كلية الطب/جامعة نينوى657.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعامر خالد حمد حماده2626201741005021

كلية الطب/جامعة نينوى656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء كريم حمود كاظم2627251742062537

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى521.0ثانوية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيسجى سعد حسن محمد علي2628201742282066

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى552.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيفارس عبد الرزاق محمد كاظم2629211741013084

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى543.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيبراق هيثم عبدهللا يحيى2630211742100010

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0ثانوية الرصافي النموذجية االولى للبنيناربيلاحيائيمحمد جمعة هاشم صالح2631311741012080

كلية الطب/جامعة الفلوجة674.0ثانوية الرصافي النموذجية الرابعة للبناتاربيلاحيائيغفران حاتم جاسم عبد2632311742046030

كلية الطب/جامعة الفلوجة660.0اعدادية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيفرقان خالد نعمه حسن2633101741016049

كلية القانون/جامعة الفلوجة423.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبياحمد اسعد صالح فيحان2634191721062002

كلية القانون/جامعة الفلوجة417.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارادبيفاطمه خالد غنام محمد2635191722189019

كلية القانون/جامعة الفلوجة416.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنبارادبيهيبت بهجت خوام صداع2636191721350290

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة457.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيمحمد رعد ثعبان لفته2637211611081038

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة512.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيابتهال سالم مطلق حماد2638191742369006

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة461.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائيمحمد فاروق شاكر عبدالمجيد2639191741060026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيشهد عصام ابراهيم علي2640191722188034
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبياحمد جمعه مصلح احمد2641201721067061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيحمزة خليل رجاء محمد2642191721062013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة418.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيعذراء ثامر محمد سليمان2643101722110103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة415.0اعدادية السالم للبنيناالنبارادبياسامه عدنان مصلح سمير2644191721058005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة414.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيطيبة علي صالح عبد2645191722369126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة413.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيخديجة حميد صالح عبد2646191722159009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة457.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيابراهيم حكمت شاكر محمود2647191741104001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة456.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسنان صفاء حامد شنيتر2648111741026051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة408.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعمر امين فؤاد امين2649131751010054

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة445.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبياحمد علي خلف نايل2650131621006009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة424.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيعلي عامر حسين علي2651111621042057

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة405.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيشيماء محمد ابراهيم فنجان2652101722113022

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة404.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيعذراء ناجي جاسم حسن2653101722159003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة399.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيمحمد محمود عريبي غفوري2654101721014062

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة398.0ثانوية ابن خلدون للنازحينكركوكادبيوالء حنضل عايد عويد2655201621063050

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة384.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناالنبارادبيمحمد نجيب صالح عبد هللا2656191621008054

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة383.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن سلمان داود عبد2657191721065022

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة421.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائينيران خلف سعيد عبطان2658191742370243

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي قصي عبد النبي حمزه2659121741005029

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية665.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك شاكر محمود جاسم2660141742112068

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية664.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد مظهر شالل منصور2661111741026006

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية662.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي خالد حلو عباس2662231741047049

كلية التمريض/جامعة تلعفر579.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء فياض عبد حسين2663131742098035

كلية التمريض/جامعة تلعفر561.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيحنان حسن محمد خضير2664231742119049

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر389.0ثانوية عبد الرحمن الغافقي للبنين للنازحينكركوكاحيائيحسين فاضل يوسف عزيز2665201741043009

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم نهاد شاكر عبدي2666161752187022

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين عبد االمير عبد الكاظم مزبان2667221751382013

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز604.3ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيحسن سامر سليم عباس2668231751021010

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز602.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيقطر الندى كاظم عريبي عبيد2669161742184183

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز600.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيزهراء عدنان ناجي طالب2670221742101036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية387.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيزهراء قادر عباس توفيق2671201722148025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية385.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيقيس غضبان ابراهيم وشل2672211721065072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية383.0ثانوية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبينبراس ابراهيم سعود جميل2673211721272093
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية433.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيدينا شاكر محمود علي2674121742084009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية401.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عبد الناصر علي احمد2675101751003042

كلية التربية/جامعة الحمدانية425.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيسجاد قاسم دخيل اسماعيل2676251611116134

كلية التربية/جامعة الحمدانية421.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيحسين بدر مسلم امين2677251611116070

كلية التربية/جامعة الحمدانية409.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيطارق جمعة غني هذال2678201721009061

كلية التربية/جامعة الحمدانية405.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيذياب عماش سحل فرهود2679331721070033

كلية التربية/جامعة الحمدانية402.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيسجى صادق محمد خلف2680101722108029

كلية التربية/جامعة الحمدانية384.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيعبد الكاظم عدنان كنعان شبيب2681281721010026

كلية التربية/جامعة الحمدانية381.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيضحى محمود احمد عطيه2682211722140065

كلية التربية/جامعة الحمدانية480.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيانوار جاسم محمد رجب2683231742146002

كلية التربية/جامعة الحمدانية435.0اعدادية رقيه للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزبيده اسعد عبد الهادي شرهان2684111742069008

كلية التربية/جامعة الحمدانية449.0ثانوية االعالم للبنينبابلتطبيقيحسين يوسف رضا محمد2685231751066006

كلية طب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية676.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى عبد الكريم مهدي علوان2686101742097037

كلية طب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية675.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور حسين كاطع عبد الهادي2687111742103058

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية658.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيزينب خليل ابراهيم حسن2688211742093015

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية656.3ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه هادي دحام خلف2689141742094103

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم601.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب سالم محمد طعمه2690121742092021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم551.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمهدي صالح كاظم ناصر2691111741022021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية بلد للبناتصالح الدينتطبيقينبأ يحيى خليل عباس2692181752176034

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم551.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسفيان سعد محمد رسول اسلم2693141741022035

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء خلف محمد مهتلف2694101742111003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم444.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى ماهر جعفر عواد2695111751006124

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت608.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانفال رعد دشر فرهود2696141742069004

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت545.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيآيه علي حسين امين2697121752112002

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت552.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرحمه خالد احمد حمدي2698211742145024

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت517.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائييونس حمد محمد حمد2699111741018086

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان ناصر جاسم زغير2700101742223005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت447.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا فيصل عبد هللا عبد اللطيف2701131751001066

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية التقدم للبناتكركوكاحيائيبري محمود احمد جبار2702201742138026

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيريام عباس هادي ابراهيم2703231742114032

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائياسيل عباس فاضل عيدان2704211742138013

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية515.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيبلسم صالح حسين حمزه2705231742095013

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية480.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيشميم علي زكي ياسين2706131752073030
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قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية497.0الخارجيونكربالءاحيائيياسر باقر محسن صادق2707271741400012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيعمر حارث عبد المحسن مهنه2708201741007029

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيزينب عادل اكبر حميد2709181742135008

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعقيل مهدي عبد الرزاق مزعل2710111741011035

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزينب داود سلمان حسن2711211742138045

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيعائشه راصد محمد صديق حسن2712201742117036

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائياحمد عبد هللا صاحب شكور2713181741037003

قسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية516.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعبد الملك صفاء خليل حمد2714211741004074

قسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية512.6ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمد المصطفى قاسم محمد مغير2715211741020051

قسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية507.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء محمد اسماعيل رضا2716211742102029

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمود شاطي بحر2717211741282039

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية558.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائياحمد طه عبد شلفون2718211741052002

قسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيحارث حقي اسماعيل خليل2719211741011019

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية373.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيبهاء رعد نوري مهدي2720111751209033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيزينب هادي جواد هادي2721251742092017

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيياسر ربيع ابراهيم كاظم2722211741031049

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيعلي ميعاد عبود سلمان2723241741017052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائياسوار حيدر عبد الحسين حمزه2724241742135005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى أمين كريم امانه2725131742283022

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين محمد عباس حسون2726231741020065

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيحيدر ازاد موسى محمد2727261751021010

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد حسين ياسين حمد2728151751015057

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 480.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ فاضل حمادي صيوان2729111742082064

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 478.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهدي نعيم مهدي جبار2730121741030161

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 478.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى محمد رضا خلف2731101741003045

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور كريم شتال تمن2732111742082073

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيعلي عبدالكريم فهد عبدهللا2733211741248017

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين علي طالب كاظم2734251741007064

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيحيدر حسن ناصر كريم2735161751028034

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي عباس لفته كاظم2736231611031082

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيسجى جاسم محمد عباس2737231742185008

قسم هندسة تقنيات المكائن الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0ابي ايوب االنصاري للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد الرحمن عجيل حسن2738111511008089

قسم هندسة تقنيات المكائن الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيحسين فاضل عبدعلي عبيس2739231741034018
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قسم هندسة تقنيات المكائن الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطتطبيقيانور علي عيدان حسان2740261751050008

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنير حسن حنظل عطيه2741151741005142

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ابي ايوب االنصاري للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حسن محسن صالح2742111751008023

تقنيات التربة والمياه/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميسرة علي عبد النبي أمين2743111742126041

تقنيات التربة والمياه/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيمؤمل محمد غالي بدن2744261751033032

تقنيات المقاومة االحيائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيطيبة رحمن حسن حمادي2745211742133017

تقنيات المقاومة االحيائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعبد الكريم عبد الوهاب علي داود2746251751007185

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائياالء زكريا عباس داود2747211742143007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى رحيم طاهر جناح2748131742076024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيقدس خالد احمد سهيل2749101742115152

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورهان محمد محمد نوري عبد المجيد2750111742103060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية باغداكول للنازحاتكركوكاحيائيزبيده حاتم غفوري شكور2751201742162012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيمها عماد احمد اسود2752211742138093

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيهاجر حيدر حسين صالح2753231742147028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيجعفر محمد عبيس كاظم2754271741005055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيحنين احسان نائف مصطفى2755201742154011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيحسام زيدان خلف عبد هللا2756211741033014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائينبأ صبار جاسم حماد2757191742163058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيورود عادل عودة نعمه2758101742097043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزهراء محمد علي كاطع2759211742143048

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مجحم عبد الصكر2760101741026180

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى633.7ثانوية نينوى المسائية للبناتدهوكاحيائيشهد اكرم يونس حسن2761331742080057

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيتبارك محمد عبد الخالق منصور2762281742069007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالحسين علي حسين علي2763141751015011

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية حسين علي عناد2764111742114017

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيأفنان أياد هادي احمد2765131742117001

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء جاسم محمد خضير2766111742085027

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور سعد عباس خضير2767131742117190

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعلي ياسين محمود صالح2768211751014048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0ثانوية السراج للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى اسعد عبد عليوي2769111751055037

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور عباس محمد حسن فاضل2770111752065037

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعبد الحميد احمد جبار نصيف2771211751002042

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا خالد كاظم جواد2772101751029018
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قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد فاضل مزيون مكطوف2773141741013005

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار علي شفي عبد هللا2774121741201040

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف علي صيهود عبد الرزاق2775111751025018

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيموده صالح حميد حمودي2776111742061009

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى كمال صالح عبد هللا2777111741018074

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيفاضل عبد الكاظم فاضل داود2778121741005033

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى456.0مدارس الحكمة العراقية األهلية تركيا ؟ أنقرةالرصافة االولىاحيائيصافي عبد القادر صافي عبد القادر2779131741243009

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعلي صدام محمد منصور2780161751001156

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل سعد كريم فرحان2781141742145035

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد القهار رائد احمد صالح2782191741343021

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىتطبيقيرسل اركان خطاب عمر2783101752090015

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عالء حسين كبسون2784111751037063

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى458.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساندرا فؤاد حسن علوان2785141752107016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيشهد هيثم عبد الجبار عبد الكريم2786131722075026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيابرار جاسم محمد كاظم2787131722111001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى خالد كاظم خميس2788141721038163

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيرؤى ستار عبد الوهاب سعود2789131722078018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيحبيب حسيب مطر حبيب2790211721054023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيشهد هادي كاظم محمد2791101722103024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيهديل عبد هللا قاسم مجيد2792111722088030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيحيدر سالم ابراهيم فاضل2793211721077051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبة عمار لطيف كاظم2794141722076098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار حسين عبد محمد2795121722116030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيمحمد نوري حسين حمري2796211721248041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار موسى عبدال عبد2797141722116029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيايمان سالم حسين جاسم2798211722129003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيمنتظر عدنان مالك نجم2799111721002061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء عبد الجليل محمد عليج2800111722070005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيزينب مصطفى احمد عبد اللطيف2801101722133026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىادبيبيداء شاكر جاسم جابر2802131722284006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين محمد عبد الجبار محمد2803151721013018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيعلي قاسم خلف كاظم2804101721060106

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب محسن حسن شريجي2805151722058042
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا محمد عبد الكريم حمود2806101751026077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمة وليد عبد الستار عبد الوهاب2807121752086008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسما جاسم محمد رشيد2808141752070029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىتطبيقيحيدر مقداد عبد الكريم صادق2809211751042004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء حسن داخل فرحان2810141752066012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحنان ضياء عبد الحسين عبدعلي2811111752073011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد عيدان عبد الساده جبر2812121751026050

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبينسرين سالم يوسف دبي2813111722076114

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيهدى قيس شهيد جابر2814131722123035

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيرنده حميد نوري خماس2815111722127027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيالمجتبى سعد حبيب كاظم2816121721032017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي ناصر عويد2817121721025031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين سعد شوكه باشخ2818151721005021

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارادبيضياء حسين علي محمد2819221721001015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيايه موفق نجم عبد هللا2820101722118009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب علي جواد شرقي2821111722099028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المعارف للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر مهدي مطلك صالح2822111621005049

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبداللطيف يقظان عبداالله ابراهيم2823101751045003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا محمد جاسم مطر2824121751032060

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء محمد عبد المحسن سعد2825111752109033

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايه عباس مهدي بجاي2826141752066009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدينا عمار عبد الصاحب عباس2827141752123001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائينور محمود منصور حسين2828101612120160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الرحيم خلف عبيس2829241742121090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيعال فتاح خلف محمد2830181742242065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرانيا حيدر هادي تومان2831251742062325

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمجتبى عباس جبار كاظم2832221741019095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيكرار نعيم زبون عبد ا لرضا2833281741021015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد2834191741001087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمصطفى ابشير جابر محسن2835261741028096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيبراء طه حسب هللا محي2836211742172006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر محمود عبد الحسين ذهيب2837271741005349

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائينور مهند صبحي عبد الجبار2838161742187039
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالخضر شاكر زيدان مضعن2839111741026017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.4ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشذى مهند حامد عبيد2840111742067043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيعال ابراهيم كيطان زيدان2841211742100040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيفاطمه علي هادي حيدر محمد2842231742146014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات اسامه محمد فائق نجيب2843141742097005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء رحيم محمد صويخي2844161742165093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف حسام الدين ابراهيم احمد2845111741018023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحسن جمال سلمان صالح2846221741019024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيهبه حسين سلمان مهدي2847211742140204

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0الخارجياتكربالءاحيائيعبير مهدي حربي حسين2848271742401014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنينالنجفاحيائيحسن فاضل عباس رضا2849251741014045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر فاضل قاسم لعيبي2850121741031055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائياحمد عبد االمير نعمه داود2851221741067002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائياشجان عاصي خلف مراوي2852211742135003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد خالد عكاب جعفر2853221741093005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى مسلم داود عبود2854151742050108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيوسن سالم عساف جياد2855191742217072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائياحمد عبادي فتنان عبد هللا2856291741008001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائينور وحيد سعود مهاوش2857221742161099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن علي عبد طه2858131741034008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيسعد جاسم مسير خويط2859291741005045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائياحمد شنين جاسم محمد2860281741042003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيخالد خليفة خضير عباس2861211741004042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيرقية محمد احمد جسام2862191742175022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيسيف عالء حسين عبد2863181741006036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام جاسم طعمه جبر2864111742064025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعلي جابر عويد راضي2865291741100086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيكرار توفيق ناصر حسين2866291741025074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغفران ناظم ناصر حسين2867151742040064

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنباراحيائياكرم محمود ثلج جاسم2868191741348007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلينا حيدر حمودي حسين2869121742105107

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائياسماء اسماعيل ناجي مجباس2870101742108006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد محمد عبيد2871231742119141
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيبدور دهام مسعف جياد2872191742217015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك علي محسن ربيع2873121742104008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيتبارك صباح جاسم حمود2874231742117019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيحنين محمد محمود اسعد2875211742134016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيهاشم سامي دحام شحاته2876231611006263

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيقيس محمد جالب راشد2877261741027078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيهبه نبيل طالب عبد ياسر2878251742100318

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعداديةالصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجاسم محمد حسن ناهي2879121741007026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية كل العراق االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد عزيز عبدالكاظم حسين2880231741075026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنباراحيائيعلي محمد نصيف جاسم2881191741338035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائينورس ناظم عبد هللا عيسى2882111741016090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيلبنى جواد عبدالكاظم جسام2883211742103047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الديناحيائيرنا احمد محمد ابراهيم2884181742346014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عبد الزهرة صالح حسن2885131742123006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيشعيب صالح حسن خلف2886211741003037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيعمر علي حسين عزيز2887201741009043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية ليث االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عبد الفتاح حمزة عباس2888251741201002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيأيمان فهد صالح جاسم2889321742066016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيبنين علي عباس اسماعيل2890231742103009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد كريم حسن2891131742105023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة محمد سلمان هميم2892241742103070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ مصطفى حامد عيسى2893151742042058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب مؤيد حامد عذار2894111742215043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيسراب عامر احمد سلمان2895101742097017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيعلي حكم عطوان بنيان2896271741021046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيسجى خلف علي محمد2897211742147034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائياسراء حامد دحام محمد2898191742189003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيايات رشيد صبهان علي2899211742165010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيسجى فالح عبد هللا جدوع2900251742059286

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيخالد هيالن كامل احمد2901211741005039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيشهد مكارم عبد الكريم عبد القادر2902201742137026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيتبارك صدام حسين ابراهيم2903211742092014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيتبارك حقي جعفر ابراهيم2904211742143020
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائياحمد صباح ربيع عبدالمنعم2905211741272010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائينورالهدى هيثم حميد مجيد2906211742137072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائياحمد نعمان ثابت محمد علي2907211741030007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيطيبه محمد حلحيل نعمان2908211742116021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية ابي عبيده للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامير طه غليم خليل2909141741030009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعبدهللا سعد عبد العزيز مظلوم2910211741010042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياحمد صالح سالم سلمان2911211741004008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى خليل ابراهيم علي2912101741020122

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيضرغام علي حيدر محمد2913231741033042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيايمان نهاد حميد حسن2914211742126008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوبة ذو النورين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الحكيم عامر عزيز سلطان2915121741020051

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيعشتار نذير عباس ابراهيم2916101742086101

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيعائشه طارق ياس قدوري2917211742134059

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائياسماء عبد علوان خضير2918211742292002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيفاطمة حيدر محمد فاضل2919271742059099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيليلى شايع كاظم مهلهل2920221742106015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قاراحيائيزهراء طالب موازي سلطان2921221742171027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الحسين كاظم جاسم2922271742070018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي وحيد محمد كاظم2923251741031511

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيتبارك عادل ابراهيم محمد2924231742117021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي شكر محمود مصلح2925121741022060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبنينالديوانيةاحيائيزيد علي عصفور زغير2926241741070006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائياكرم فاضل كريم صباح2927261741001017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيجوالن جبار حسين معيلف2928231742088060

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيايات طالب كامل باني2929221742135014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعمر يقضان صباح رهين2930281741006081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حسين جوده غازي2931111741025033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن مجيد محمد محسن2932221741306040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيمصطفى مظلوم سلمان مصلح2933231741024036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيعمار فرحان رحيم باشي2934131741011041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيفاطمه وصفي كامل متعب2935181742205068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيفاطمه ناجي طالب علي2936221742101065

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد الباري فرحان جهادي2937241742100068
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيأستبرق سمير هاشم محمد2938261742083007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمعصومه علي عبعوب علك2939141612074125

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى فاضل سيد علي2940141612140066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياروى عفيف خضير عباس2941111742101002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى عبد الرحيم خلف عبيس2942241741041049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حسن عبد علي حسن2943131742091057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك عبد الكريم جاسم حميدي2944151742041012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيانفال خالد عبد هللا جميل2945111742088002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل كنعان عبد الرزاق ابراهيم2946101742086055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية الروافد للبنينصالح الديناحيائيامير محمد علي حمودي عبد الرزاق2947181741085007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر محمد سلمان ابراهيم2948141741027024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبة مسلم زبون حسن2949131742081013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان عباس فاضل عبد الكريم2950101741013078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا محمد زيدان نعيمه2951121741026049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره حسين عداي جوعان2952141742145056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائياحمد عبدهللا جزاع حداوي2953191741041010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر احمد كامل داود2954101742105036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه عالء الدين رشيد عبد2955131742117020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول طارق سلمان عبدالعزيز2956101742223006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين عدنان جواد حسين2957101741013038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكرم عادل عبيد عمران2958111742076101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائيزينب عزيز فرحان حسين2959261742111033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد احمد عبد العباس مزعل2960131742104029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد جمال عبد الرحمن صالح2961101751019078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي منعم حميد حسن2962141751200097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيرحمة رياض محمد علي عبد2963131752100015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقييوسف احمد كاظم مصطفى2964121751022107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبلسم ثائر حسن خلف2965141752074003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى سعدي ناجي امين احمد2966101751019094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمار سعد سلمان جار هللا2967141751064034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيميس حسين حمزه هزاع2968111752068039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيرضا علي ناصر شريف2969161751352078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى حسن خضير عبيس2970141751017117
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقياحمد حسين هاشم طرطيع2971271751112002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمهدي عبد االمير توفيق مهدي2972121751030130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين سعد عباس حلواس2973111751058042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم نهاد جمال محمود نديم2974141752078036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المستقبل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي أحمد فرحان عباس2975121751012007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد رياض عبد الكريم محمد2976101611017007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد سمير عليوي محمد2977101741020010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد طارق حميد صالح2978101751006005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين خليل ابراهيم براك2979121612101003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حكمت ابراهيم ولي2980131612092075

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى471.0ثانوية السهول المختلطةديالىاحيائيغسان خالد هراط محمد2981211741209004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة الزهراء قاسم رشك طعمه2982151742051064

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيندى كريم حمادي سويف2983151742080058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشروق اركان ناهض علي2984141742145066

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عادل هادي رشيد2985141742127040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيعذراء غالب جبر هاشم2986211742160030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران ليث حميد علوان2987101742120071

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره علي ابراهيم اسماعيل2988111742084084

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهبه محمد عبد هللا محمد2989121742231097

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة غالب حسين علي2990141742121029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حيدر صيوان كاظم2991131742285008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقيزهراء محمد عاشور جمعه2992211752097034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيحسن علي حسين بخيت2993211751039005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية االنصاري المختلطةديالىتطبيقيصفاء غازي عيدان حسن2994211751080009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقيلقاء حسين ثامر ياس2995211752097055

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيهشام كنعان ماهود كاظم2996211751005094

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء شفاء عباس كاظم2997101752109015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىتطبيقيحاتم زيد خليفه محسن2998211751022004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الخنساء للبناتديالىتطبيقيمريم شفيق عباس كاظم2999211752117015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقياحمد هيثم كريم مهدي3000211751026006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد هادي محسن هادي3001121612094148

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك ثامر احمد حمود3002101742113008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيتبارك لفتة محسن محمد3003281742055011
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيميس خالد احمد عبد الكريم3004131742117178

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه خالد حميد داود3005141742074041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر قيس خوام مناحي3006111742217070

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسن فرحان نونة مشلوش3007281751151078

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيعبد العباس عبد جاسب ضمد3008281751017043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيبدور جاسم محمد جاسم3009161752380014

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره قاسم حسين يوسف3010111612082047

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحبيب ناصر موسم عطيه3011141611020036

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى449.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد العزيز زياد عبود محمود3012141741013021

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائينور عامر شبل فارس3013231742081083

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه كاظم عويد حنفيش3014141742136037

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيحمدي عماد جمعة سالم3015191741001022

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةتطبيقيعمر محمود عبد عبد هللا3016321751060045

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيايات حسن ربيح لفته3017151752058003

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيامير ممتاز جاسم رضا3018141751018020

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عبد المطلب سعد شعالن3019111751210054

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيحنين هادي خماط عليان3020261742250038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين نزار هاشم حبيب3021141721005034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيسمر حسون احمد علي3022111722076072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيرسول طالل هالل خلف3023121721017019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عامر محمد مزهر3024141722067071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب جبار كريم حلو3025121722125046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيصفا مثنى عبد هللا علي3026101722118041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيمحمد تكليف خوان عطيه3027131721019043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية الخالد االهلية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عمر خضير صبر3028101721054002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيعلي كريم محمد حسن3029101721060108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى جبار كاطع سعد3030141722109047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد العزيز ضياء جسام حمادي3031121721010040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس حيدر ابراهيم حندو3032121721002021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء ميثاق طالب محسن3033141722115021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية الهدى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيصفا منذر عزيز صالح3034101722224023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيسلسبيل محمود بري علي3035101722118035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد فاضل بجاي كزار3036141722070071
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيايات علي حسين غليم3037101742106001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد ضايع موسى3038141742140056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى518.0ثانوية االقصى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه علي هادي صالح3039121742130016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى509.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرزق مزهر فليح حسن3040121742095007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتقوى ضياء الدين حسن خلف3041131742117044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عبد الكريم سلمان خلف3042111742075045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين علي ياسين كاظم3043111742081011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيزين العابدين حازم صيوان سلمان3044151741006042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة محمد خضير عبد3045111742071035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر عبد الستار علي ظاهر3046111742079043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىتطبيقيريام محمد جاسم محمد3047101752077007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد ناصر علوان محل3048111751006109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسن فيصل هادي كاظم3049131751045007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء صيوان راضي سيد3050111752065017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف سالم جباره عايد3051111751209063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيمينا صالح عباس جبار3052101752091038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينهله جاسم حمد عياش3053121752100019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيرعد جاسم محمد فارس3054111721053072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبينور ستار مظلوم كباشي3055121722098077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد الرصافة الثانيةادبيزين العابدين علي راضي حسن3056141721033006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد ضياء ماجد كاطع3057111721044008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية ظفار للبناتالكرخ الثانيةادبيآمنه حسين محمد جاسم3058111722091002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم سعيد محمود نجم3059111722105059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيمريم صفاء زيدان خلف3060101722079034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيميسم عامر عبد هللا محمد3061141722104042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبييونس عبد علي الزم راضي3062131721030074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد الباقر صادق فيصل كريم3063151721010090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد محمود علي زاير3064151721002039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةادبيبكر هالل عبد الوهاب محمد3065111721018012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد عبد الحسين جلوب علي3066151721007005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار صبحي عيدان عباس3067121722110040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي يونس يعقوب دخيل3068141721050025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيوفاء محمود خلف جلوب3069111722217097
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر علي هليل علوان3070151721001036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير غانم بجاي فليح3071151742042046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى466.8ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيزبيدة صفاء الدين شعالن جاسم3072101742102014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى466.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيايه احمد عبد مطلك3073201742134014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى465.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيجوان حسين يوسف عبدالجبار3074101742111009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية الوطن للبنينصالح الديناحيائيمحمد مازن حسين حميد3075181741029017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىتطبيقياالء جليل ابراهيم احمد3076131752098006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب محمد جاسم كريم3077111752215030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد مصطفى عباس خماس3078131751006048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية االندلس االهلية  للبنينالكرخ االولىتطبيقيطه عبدالواحد عبدالستار عبدالواحد3079101751051010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى628.6ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيرسل فيصل مخلف محمد3080191742153028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكرار فؤاد عيسى صالح3081111611017059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعلياء حافظ محمد رسن3082151612044084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيأوس فالح حسن علي3083211611003026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبياالء عدنان احمد اسماعيل3084211722107006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبياية عبد الرحمن ابراهيم كيطان3085211722101013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبينور كامل محمد ناصر3086211722097081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيمريم ضياء عبد االمير صالح3087211722155079

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيمريم سعد مجيد خليفه3088211722159018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىادبيهبه عباس فالح حسن3089131722281059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد احمد خليل صالح3090111721057092

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىادبيعمار كهالن ابراهيم جواد3091101721036010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عبد السالم ياسر عبد هللا3092141722140100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيفرحان روكان صالح علي3093131721004043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيعلي محمود علوان حمد3094211741211006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيدالل مقداد كاظم مهدي3095211742292011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعبد هللا احمد عبد القادر رشيد3096211741009064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ جاسم محمد ويس3097111742067074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىتطبيقينصير ثامر حاتم كاظم3098211751278038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىتطبيقيحنين ابو بكر جبار علوان3099211752291012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عمر فالح محمد3100131751006038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيسيف حسن غضبان ياسين3101211751038020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرقان ضياء عبد الرحيم محمود3102101612086119
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء رشيد زروك ثويني3103141722075003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيا هيثم علي عبد الوهاب3104141722127024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس جبار محسن سعيد3105151721075095

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية الرصافي النموذجية الثالثة للبنينالسليمانيةاحيائياحمد ياسين حمد ذياب3106321611010022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبيمحمد شعيوط طعيمه جبر3107101721060132

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول شاكر حمود مهاوي3108141722136015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0الخارجيونالكرخ الثالثةادبيعمر خالد داود سلمان3109121721400059

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفل خميس سليمان رجه3110111742215033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين عبد هللا محمد مخلف3111111721016026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيرسل طالب محمد عبار3112131722106015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى457.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائينورا عالء كاظم عباس3113231742081084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارتطبيقيسيف جاسم محمد عبد3114191751012068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي وليد خالد مطشر3115131751258026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغفران مثنى عباس جميل3116111752066032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيموسى حسين محسن صوب هللا3117111751006127

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر شاكر حمودي حمدي3118111751013044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبراء مهدي رشيد عوده3119141752109002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسما علي طالب علي3120111612071080

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيمنى نزيه مطلك حمد3121131742119030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى460.0ثانوية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية ليث رزاق كامل3122141742136003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائياسماء اسماعيل عواد محمد3123131742091010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم زيد سامي عبد اللطيف3124141741001001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف عبد الرضا محمد صبيح3125131741258016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائياخالص خليل كيضه حسين3126121742094005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد سعد جلوب عريبي3127151741013016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى425.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيغدير رائد هاشم خشن3128121752102042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارتطبيقيياسين احمد فاضل عبد3129221751381003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهديل سعد عبد العالي طاهر3130111752072040

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيورود يحيى عنيد عبد السادة3131251752062162

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد ليث تلفان علي3132111751002024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقينبراس حسن علي جاسم3133101752118042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيشهد سلمان لفته حنون3134161742152136

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي نزار محمد حسين3135231741005077
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء عايد سالم لفته3136231742088107

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيمجتبى محسن محمد عباس3137251741116060

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيفاطمة حسين خزعل موزان3138281742051034

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيقاسم ربل قاسم وشيل3139281741012044

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيياسمين عدنان عبد سلطان3140161742220042

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد طارق شعش سليم3141161751060016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيآيه اسماعيل خليل ابراهيم3142161742152016

قسم هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيمروة حسين خليف صوين3143161742212022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية ظفار للبناتالكرخ الثانيةادبيمناسك شاكر عبادي محل3144111722091048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية الحمائم للبناتديالىادبيفاطمه عبد الحسن بركات عباس3145211722122017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية382.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيغيث عالء خضير عباس3146111721057082

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0ثانوية الحسن بن الهيثم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبتول ميثم غازي عبد الكريم3147161752293005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مجيد حميد حريجه3148161752237019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد االمير وهيب عبد الرضا3149161751357323

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جمعه قاسم داغر3150161751051067

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد علي حميد درويش3151121721005052

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا قاسم كعدة كاظم3152141721177079

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيسيف الدين مهند عبد الشهيد كاطع3153121721002019

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية374.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيطه مصعب كريم جاسم3154211721023039

96 من 96صفحة 


